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  مقدمه
  

هـای ایرانـی در سـالهای     این کتـاب را مارکسیـست ـ لنینیـست    
خفقان هولناک محمد رضا شاهی فراهم آورده بودند تا بـه مثابـه             
خودآموز جامع، فشرده و به زبـان سـاده، مـورد اسـتفاده رفقـای               

همـان طوریکـه خـود رفقـای مولـف          . دمبتدی و جوانتر قرار گیر    
متذکر شده بودند، کتـاب حـاوی کمبودهـایی اسـت کـه کـاش               

ولـی مـا    . کـردیم   توانستیم الاقل مهمترین آنها را اصالح مـی         می
تایپ و چاپ مجدد آن در اسرع وقت را به تاخیر در این امـر بـه                 

  .علت رفع کمبودها ترجیح دادیم
  

ل امپریـالیزم امریکـا و      در شرایطی که درافغانستان  تحـت اشـغا        
های بنیادگرا و غیربنیادگرایش، نـسل قـدیم مارکسیـست ـ      سگ

ها دسته دسته به ارتداد، فحشای سیاسی خاینانه و پـوزه             لنینیست
ــالیزم و ســگ  ــل امپری ــدن مقاب ــان  مالی ــایش رو آورده و جوان ه

ــه ــالی   دیوان ــت پوش ــا و دول وار، آســان و ارزان از ســوی اینجوه
ضد مارکسیزم و ضد هر گونه سیاست انقالبـی         ی    امریکایی حقنه 

و نظایر آن گام    » کمون اولیه تا کمونیزم   از  «شوند، امید تکثیر      می
هرچند کوچکی در راه اشاعه علم مارکسیزم ـ لنینیـزم ـ اندیـشه     

   .مائوتسه دون و بلند نگهداشتن درفش کبیر آن باشد
  

  انتشارات محسن 
  1385جدی 
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  فصل اول 

  ات و انسانین، حیش زمیدایپ

  نیش زمیدایپ

 یهـا  یـه ن نظر یکـه اولـ    ی، هنگـام  میار قـد  ی بـس  یهـا  از زمان 
ن به  یش زم یاید پ یونگباره چگ   شکل گرفت، دانشمندان در    ینجوم

ــاگونیهــا هیــتفکــر پرداختنــد و نظر ــاره مطــرح  ایــندری  گون  ب
نهـا  ت. ز داشتند یآم  و اشتباه  یلیا خ  جنبه کامالً  ىکردند که همگ   یم

ــرن  ــ 18در ق ــیراب ــالس در ا ی اول ــت و الپ ــار کان ــن ب ــورد ی ن م
دانـشمندان  ن  یـ ا.  و قابل قبول ارائـه کردنـد       ی علم  نسبتاً یها هینظر

 نـد خچر ی که گرد آن م    یاراتیه س ید و کل  یمعتقد بودند که خورش   
 .شان بوجود آمده انددرخ) یستاره ابر (یم سحابیک توده عظیاز 
 در گـردش    ینـاه تی ال ی شکل کـه در فـضا      یم ابر ین توده عظ  یاز ا 

ب مخصوص جـدا شـدند کـه بـه          ی به ترت  یها ج قسمت یبود به تدر  
 یهـا  ن قـسمت  یـ ا. رامون مرکز آن ادامه داده انـد      یگردش خود پ  

رات فـراوان بـه صـورت کـرات مـشخص          ییـ جدا شـده پـس از تغ      
 یم ابـر  ین توده عظـ   یو مرکز ا  ) یارات منظومه شمس  یس( آمدند در

. د اسـت  یده همان خورشـ   مانیکه به صورت گداخته و درخشان باق      
کن ید، لـ  یرسـ  ی به نظر مـ    یها کاف   کانت و الپالس مدت    یها هینظر
 ین شناسـ  ی زم  و  نجوم ی علم یها  که در رشته   یمی عظ یها شرفتیپ
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حاصل شد به انسان امکان     ستم  ی و به خصوص در قرن ب      19در قرن   
 یهـا  هیز فرضـ  یـ از آن پـس ن    . ابدیها را ب   هین نظر یداد تا اشتباهات ا   

 یهـا  ارهیر سـ  ین و سا  یش کره زم  یدای در مورد چگونگى پ    یمتعدد
 یک بنوبـه خـود نواقـص      یـ ان گشته اند کـه هـر        ی ب یمنظومه شمس 

  .ستیسر نین مختصر میها در ا ح آنیداشته اند و توض
ــوروی، اتو  ــشمند ش ــاره   ادان ــدی در ب ــه جدی ــمیت، نظری ش

 او معتقد بود که خورشید میلیاردها سال   .پیدایش زمین بیان داشت   
ی را که ماده بـین      یل هنگام گردش در فضا گرد و غبار و گازها         قب

دهد، به طرف خود جذب کرده و سـرانجام          سیارات را تشکیل می   
 فـرا   توده عظیم ابری شکل از مـواد مزبـور، اطـراف خورشـید را             

ذرات متشکله این تـوده عظـیم ضـمن گـردش در جهـات              . گرفت
ج  ذرات دیگر را      بتدری ،م پیوستند  ه مختلف و تصادفات بیشمار به    

های بـسیار بزرگـی      های طوالنی به قسمت     طی مدت  ،جذب کردند 
مبدل شدند و به ایـن ترتیـب کـرات مختلـف منظومـه شمـسی را                 

از جملـه ایـن     . بوجود آوردند که گرد آن به گردش ادامـه دهنـد          
یکی حرکـت   . کرات، کره ما زمین است که دو نوع گردش دارد         

آورد و   سـال را بوجـود مـی      کـه   ) حرکـت انتقـالی   (دور خورشید   
کـه شـبانه    ) حرکت وضعی (دیگری چرخش آن بدور محور خود       

  .کند روز ایجاد می
کانت و الپالس معتقـد بودنـد کـه کـره زمـین در ابتـدا بـه                  

ای  پوسـته صورت گداخته و مذاب بوده و بتدریج که سـرد شـده             
لـیکن  . آن را فرا گرفته و رفته رفته این پوسته ضخیم شـده اسـت             

هـای دانـشمندان دیگـر را     زمین شناسی بدست آمـده نظریـه  دالیل  
 بـر   .کنـد  مبنی بر اینکه کره زمین ابتدا سرد بوده است تاییـد مـی            
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طبق نظریه اشـمیت کـره زمـین ابتـدا سـرد بـوده و بعلـت فعـل و                    
انفعاالت رادیوآکتیو درونی آن بتدریج به صورت مذاب درآمده         

خت باقیمانـده   سـفت و سـ    ) پوسته زمـین  (و فقط قشر خارجی آن      
هـای دانـشمندان در مـورد تغییـرات          ولی بهر صورت نظریه   . است

بعــدی کــره زمــین چنــین اســت کــه پوســته خــارجی آن بتــدریج  
هــا، چــین  هــا ســال در اثــر شــکاف تــر شــده و طــی میلیــون ضــخیم

کـه در دوران هـای      (هـا    ها، ریختن مواد مذاب آتشفشان     خوردگی
تـدریج در سـطح زمـین        هبـ ) قدیم زمـین بـسیار فـراوان بـوده انـد          

های فراوانی ایجاد گردیده     ها و فرورفتگی   ها، برآمدگی  ناهمواری
هـای عظیمـی اسـت کـه بعـدها        هـا و فرورفتگـی     اند که همان کوه   

ــانوس ــد  اقی ــود آورده ان ــا را بوج ــن  .ه ــان در ای ــیکن در آن زم  ل
ها هنوز آبی موجـود نبـود زیـرا درجـه حـرارت کـره                فرورفتگی

. ز درجه حرارت آب جوشان باالتر بوده است  زمین در آن مواقع ا    
لیکن بتدریج از ترکیب اکسیژن و هیدروژن موجود در جو زمـین            
آب بوجود آمد که هزاران سال همچنان بـه صـورت بخـار تـوده               

  .بسیار عظیم ابری اطراف کره زمین را گرفته بوده است
الذکر  تدریج طی هزاران سال سرد شده و بخار فوق        ه  زمین ب 

هـای آن را     آسا فرو ریخته و فرورفتگـی      های سیل   باران به صورت 
 و نهرهــاو همچنــین ) هــا دریاهــا و اقیــانوس (پوشــانده اســت  

های فراوانی را ایجاد کرده که خود به شستـشوی پوسـته             رودخانه
 جوشـان    یزمین و تغییرات آن کمک کرده لیکن هنوز ایـن آبهـا           

هـا   م پس از میلیون   سرانجا. آمده اند  در می  باز بصورت بخار     اکثراً
سال، شرایط جوی زمین کم کم رو به بهبود رفتـه و آب جوشـان               

تـوان چنـین     از آنچـه گذشـت مـی      . یـده اسـت   یها بسردی گرا   دریا
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کره زمین مانند سایر سیارات منظومـه شمـسی از          کرد که   خالصه  
تراکم گرد و غبار و ذراتی تشکیل یافته که در فضا موجود بـوده              

تجزیه کلیه موجودات و موادی که در طبیعـت         دانشمندان از   . اند
این . وجود دارند توانسته اند مصالح ساختمانی آن را کشف نمایند         

مصالح ساختمانی چیزی جز عناصر مختلـف مـادی نیـستند کـه تـا               
  . و چند نوع یافته شده است کنون بیش از صد

کـه   کلیه موجودات چه جماد، نبات یا حیـوان در صـورتی          
جام چیزی جز ترکیباتی از این عناصر نخواهنـد         تجزیه شوند سران  

ازت، آهن، گوگرد،   این عناصر مانند اکسیژن، هیدروژن،      . داشت
 و کـرات    غیره تشکیل دهنده تمام کـره  زمـین        مس، قلع، سرب و   

مطالعـه روی عنـصرها بـه        .نـد مختلف آسمانی، خورشید و غیـره ا      
اژه های  دالتون با استفاده از و    . گردد  سال پیش برمی   2500حدود  

یونانی اتم که بـه معنـای تجزیـه ناپـذیر اسـت، ذره هـای سـازنده                  
دانیم که اتمهـا خـود از        اگر چه امروز می   . عنصرها را توضیح داد   

ذرات کوچکتری تشکیل شده اند امـا هنـوز بـاور داریـم کـه اتـم                 
یمیـایی و فیزیکـی یـک       کای اسـت کـه خـواص         کوچکترین ذره 

  .عنصر به آن بستگی دارد

 یاتپیدایش ح

مین و  ها و سرد شدن کره ز      ها و اقیانوس  پس از تشکیل دریا   
نهایـت زیـادی رخ داد و سـرانجام          بهبود شـرایط آن تغییـرات بـی       

آب . شرایطی بوجود آمد که سـرآغاز تحـولی بـس عظـیم بودنـد             
هـای مختلـف و عناصـر        ها و دریاها مملو از امالح، ملکول       اقیانوس
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ال انـواع   ها طی هزاران سـ     اتمها و    از ترکیب ملکول  . بیشمار بودند 
مد و تغییرات بعـدی      بوجود آ  ای از ماده   بسیار گوناگون و پیچیده   

 کـه   ای از مـاده را بوجـود آورد         این مواد سرانجام شـکل پیچیـده      
) جـذب و دفـع    (دارای خصوصیات جدیدی مانند حرکت، تغذیه       

ایـن شـکل جدیـد از مـاده پیچیـده را بـا              . تنفس و تولید مثل بـود     
 گویند که در ابتدا     »حیات« که ذکر شد در اصطالح       خصوصیاتی

ساده و اولیه یعنـی بـه صـورت موجـودات تـک             به صورت بسیار    
  . بوده است) تک سلولی(یاخته 

هـا بوجـود     ها و اقیانوس   بنابراین اولین جانورانی که در دریا     
سلول واحـد   . (شان فقط از یک سلول تشکیل شده بود        آمدند بدن 

 بـدن انـسان از      مـثالً . وجـودات زنـده اسـت     ان و م  ساختمانی گیاهـ  
اجتماع میلیاردها سلول تشکیل یافته است و یک گیاه کوچک نیز           

لیاردها از ایـن جـانوران       می .)در ساختمان خود هزاران سلول دارد     
ترتیب ها و دریاها را پر کردند و بدین          ای آب اقیانوس   تک یاخته 

.  آغـاز گردیـد  ی خود، ابتـدا در آب     با شکل بسیار ابتدای    »حیات«
پس از گذشت هزاران سال توسعه و تکامل، از این جـانوران تـک            
سلولی جانورانی دیگری پا به عرصه وجود نهادند که بدن شان از            

ها و ایـن     مانند کرم ) پرسلولی( زیادی تشکیل یافته بود      یها سلول
نور، حـرارت،   (لی نسبت به محیط و شرایط خود        سلو حیوانات پر 

اری بسی. اشکال بسیار گوناگونی به خود گرفتند     ) فشار آب وغیره  
ی سازش با م توانایآمدند در اثر عد از این حیواناتی که بوجود می     

 تغییراتـی بوجـود     شـان   شدند و بسیاری نیز در بدن       محیط نابود می  
دیـدی از آنهـا پـا بـه عرصـه       کیفی انواع جیها آمد و با جهش  می

زنـدگی نـوین خـود را       توانـستند بـا شـرایط        نهاد که می   وجود می 
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تنـان   ها، شکم پایان، نرم    به این ترتیب انواع خرچنگ    . تطبیق دهند 
بـاالخره  . آمدنـد غیـره بوجـود      هـا و    مانند عقرب  پایان مختلف، بند 

در . ا بـه عرصـه وجـود نهادنـد        داران پـ   ها، مهـره   اولین انواع ماهی  
ها نیز بر حسب شرایط، اولین انواع گیاهان ابتدا به صورت            خشکی
 و انـواع بـسیار سـاده گیاهـان تـک سـلولی و          هـا  ها یا آلک   جلبک

مملو شدن دریاهـا    با  . پرسلولی بوجود آمده و رو به تکامل نهادند       
 کـافی   ذای جـانوران کـه در آب غـ        کم بعضی از    ها کم  و اقیانوس 

یافتند به طرف ساحل روی آوردنـد و ایـن امـر کـه در ابتـدا                  نمی
 جـانوران را     انواع جدیـدی از    جنبه اتفاقی داشت طی مرور زمان،     

توانـستند در آب زنـدگی کننـد و هـم در             بوجود آورد که هم می    
و برخی از این جانوران جدید با یافتن شرایط ) دوزیستان(خشکی 

 .حیط دریاها را به کلی ترک گفتندبهتر در خشکی، م
در شرایط جدید زندگی، جانوران به سرعت رو به توسعه و           

ع بـسیار گونـاگونی بوجـود آمدنـد کـه بـاز             تکامل گذارده و انوا   
شـان   بسیاری از آنها در اثر نبودن شرایط کافی جهت ادامه حیات          

با شرایط جدید وفق    را  شان    که تغییرات بدن   ینابود شدند و آنهای   
ــی ــد   م ــه دادن ــود ادام ــت خ ــه موجودی ــل . داد ب ــاالخره از تکام ب

) رهغیـ  اولیـه و   حـشرات (دوزیستان انـواع خزنـدگان و پرنـدگان         
هـای نقـاط     ها را در بسیاری از جنگـل       سطح خشکی . بوجود آمدند 

گرفـت کـه خـود دسـتخوش        گیاهان و حیوانات مختلف فرا      انبوه  
رانجام انواع جدیـد و     تغییراتی که س  . هزاران تغییر و تحول بودند    

 بودنـد بوجـود     »پـستانداران «تری از حیوانات را کـه        تکامل یافته 
بسیار زیادی که اکنون هیچ شباهتی      به این ترتیب حیوانات     . آورد

 تکامـل   ل از اجداد مشترکی بـوده انـد کـه از           هم ندارند، در اص    اب
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پس . ها پا به عرصه وجود گذارده اند       سلولی   یعنی تک  منشاءیک  
انـواع  (هـا   ها، پرسـلولی  ر خالصه از تکامل انواع تک سلولی  به طو 
ســتان تنــان، ســخت پو و از تکامــل نــرم) هــا تنــان یعنــی کــرم نــرم

) هــا مــاهی(داران  و بــاالخره مهــره) ن، خرچنــگ و غیــرهحلــزو(
  .بوجود آمدند

 دوزیستان و خزندگان و سرانجام      ،ادامه تکامل این جانوران   
ــ  ــستانداران را ب ــدگان و پ ــل  پرن ــود آورد و از تکام ه عرصــه وج

هـای اولیـه بوجـود آمدنـد کـه طـی             ای از پستانداران میمون    دسته
نما پا به عرصه      انسان یها  ، سرانجام میمون  ها هزاران سال تکامل آن   

  .وجود نهادند
لی در دسـت    این را مطرح کنیم که آیا ما دالی        حال بد نیست  

داریم که بتوانیم به واقعیت چگونگی پیدایش اشکال اولیه حیـات           
در زمین و تاریخ طوالنی تغییرات و تحـوالت آن بـه درسـتی پـی                

نی وجـود دارنـد کـه       ئممین شناسی بسیار مط   ببریم؟ بلی مدارک ز   
  . یندآنها را فسیل گو

ات مختلف که   دانیم که حیوان    خوب می  :؟فسیل چیست 
 مختلفـی کـه در      کنند و گیاهان   ها زندگی می   در دریاها و اقیانوس   

ها  شان با جریان آب     رویند پس از خاتمه حیات     زمین یا دریاها می   
اده و بـه    غیـره افتـ     زمـین و   یها ها، گودال  به کف دریاها، اقیانوس   

، گـــل و الی و لجـــن روی آنهـــا را ی از شـــنیهـــا تـــدریج الیـــه
 از بــین رفتــه ولــی هــا تــدریجاً هــای نــرم آن قــسمت. پوشــانند مــی

 و الی و لجـن      های سخت هزاران سـال در داخـل ایـن گـل            قسمت
ایـای  شـوند و بق    رفتـه تبـدیل بـه سـنگ مـی           محفوظ مانده و رفته   

 این ترتیـب بقایـای سـنگ        به. گردند گیاهان نیز به زغال مبدل می     
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دانـشمندان از  . گیاهان را فسیل گوینـد شده حیوانات و زغال شده  
هـا را   ی کـه روی ایـن فـسیل   یهـا  ها و ضخامت الیه    انواع این فسیل  
توانند به تاریخ تقریبی آنها پی برده و نیز تغییراتـی            گرفته اند می  

هـزار سـال    را که پوسته کره زمین و موجودات آن طـی هـزاران             
دانشمندان از تغییرات حاصـله در      . افته اند، به خوبی مجسم کنند     ی

ها تاریخ بسیار طوالنی تغییراتـی آن را         پوسته زمین با مطالعه فسیل    
در کـه   ها و مراحـل مختلـف تقـسیم کـرده انـد              ها، دوره   به دوران 
  .توان آنها را به طور مفصل مطالعه کرد شناسی می های زمین کتاب

 پیدایش انسان

جه بـه پیـدایش حیـات و سـیر تکـاملی آن، دارویـن و                با تو 
ه جانـداران   دانشمندان دیگر ثابت کرده اند که انسان نیز مانند کلی         

نما که   های آدم   تر از خود یعنی از میمون      دیگر از یک جانور پست    
. وجود آمده اسـت   ه  تر بودند ب   ز کلیه حیوانات دیگر تکامل یافته     ا

اوندی انـسان را بـا سـایر        ل بسیاری موجـود اسـت کـه خویـش         دالی
حیوانات و از همه بیشتر با میمون اثبات و انسان را نـوعی حیـوان               

انسان در ساختمان کلی بدن از بـسیاری        . دهد تکامل یافته نشان می   
، ارشجهات ماننـد داشـتن دسـت و پـا، چـشم، سـر، دسـتگاه گـو                 

 و خالصه بیش از دویست     گردش خون، تنفس، حرارت ثابت بدن     
خـصوص پـستانداران و از جملـه        ه  با تمام حیوانات بـ    م دیگر   عالی

شباهت ظاهری، ساختمانی، سلولی و     . میمون وجوه مشترکی دارد   
بسیاری وجوه مشترک دیگـر از قبیـل دوران بـارداری، سـاختمان             

ماننـد گریـه،    (هـا    خون، حتی برخی عواطـف موجـود در میمـون         
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با انسان،  ) خنده، دفاع متقابل در برابر حیوانات از همدیگر و غیره         
  . تر کرد روز قویه فرضیه تکامل انسان را از میمون روز ب

ــن    ــب داروی ــدار مکت ــشمندان طرف ــستهاودار(دان ــ) ین ه و ب
هـای فراوانـی بـرای       شناسان اتحاد شوروی تـالش     خصوص زیست 

آنان با حفریات و جـستجو در       . اثبات این حقیفت علمی کرده اند     
هـای   از اسـتخوان  طبقات مختلـف زمـین موفـق شـدند آن قـسمت             

سـت و    ا هـا  فسیلی را که حد فاصل بین انسان و اجداد میمـونی آن           
 و ترتیـب جـار   ایـن   تا چنـدی پـیش پیـدا نـشده بـود بیاینـد و بـه                 

 هر بـه حلقـه مفقـود       را دایـ   وینـزم رهای توخالی مخالفین دا    جنجال
هـای   ی که بین سری اسـتخوان     یها یک قسمت از استخوان   (داروین  
مفقـوده  تا انسان هنوز پیدا نشده بـود بـه حلقـه     نما   های آدم   میمون

البتـه بایـد دانـست کـه        . اثر سـازند   بی) داروین معروف شده است   
انـسان نیـستند بلکـه      فـصل    کنـونی اجـداد بال     ینما های آدم   میمون
 هـای   دارای اجداد مشترکی بـوده و شـاخه        ها ها و این میمون    انسان

هـای    های میمـون    اگر استخوان  امروز. جدا شده از یک تنه هستند     
ی حـد فاصـل و سـرانجام        هـا  نهـای میمـو    نما و سپس استخوان    آدم

های امروز را بـه ترتیـب در کنـار           نما و باالخره انسان    انسان میمون 
هم قرار دهیم به خوبی در جلوی چشم خود تغییراتـی را کـه طـی            
صدها هزار سال انجام یافته و سرانجام به پیدایش انـسان امـروزی             

ــدریجی تکامــل  . سم خــواهیم کــردانجامیــده مجــ ــان ت حــال جری
تـری   انسان به اختصار مورد بررسی دقیـق      نما را به     های آدم   میمون

  . قرار دهیم
 چنـد   تقریبـاً  :)اجـداد انـسان     (نما های آدم   میمون

هـای تکامـل یافتـه یعنـی اجـداد           میلیون سال قبل دستجات میمون    
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نمـا در بـاال       آدم هـای    این میمـون   .های اولیه وجود داشته اند     انسان
گرفتند، ساخت استخوان     قایم به خود می    رفتن از درختان وضعیت   

مچ دست آنان به تدریج با حرکاتی ماننـد در دسـت گـرفتن اشـیا                
دسـتجات مجبـور     ایـن    بعدها با تغییر شـرایط تـدریجاً      . کردعادت  

ین آمده زنـدگی نـوینی را روی زمـین آغـاز            بودند از درختان پای   
ت ایستادن و قایم راه رفتن برای آنها عادت شـد           کم راس  کم. کنند

 ،شان را به طـور کامـل بـرای برداشـتن اشـیا       های و توانستند دست 
. کـار برنـد  ه جمعĤوری غذا  و دفاع از خود و مبارزه با دشـمنان بـ      

یکی از خصایص مهم آنها رشد سریع جمجمه هم زمان با قـایم راه              
اجـداد انـسان یعنـی      تـرین    به ایـن ترتیـب نزدیـک      . رفتن شان بود  

  . نما توسعه و تکامل بیشتری یافتند های آدم میمون
ابزار سازی،  ( وجود آمدن انسان  ه  نقش کار در ب   

انگلــس، علــت اساســی  ):تفکــر، تکلــم، اســتفاده از آتــش
نما و در نتیجه آن پیدایش انـسان را   های آدم   تغییرات کیفی میمون  

او .  اسـت  کـرده کـشف    تکامـل تـدریجی آنهـا        در مراحل مختلف  
برای اولین بار به این حقیقـت توجـه کـرد کـه آنچـه انـسان را از                   

ــا ــت  دنی ــار دس ــاخته ک ــایز س ــات متم ــا اســت آنجمعی ی حیوان  . ه
نما در جریان استفاده از ادوات طبیعی بـرای تهیـه            های آدم   میمون

ها را از زحمت راه رفتن       غذا و دفاع در برابر حیوانات دیگر دست       
ها از پاها    در نتیجه کار وظیفه دست    . انداختندآزاد کرده و به کار      

ها به انجام اعمال کار اختـصاص        مشخص و متمایز گردید و دست     
 مهارت و زبردستی و همـاهنگی بوجـود         ها تدریجاً  یافتند و در آن   

 همگـام بـا تغییـرات       ، وضعیت قایم ایستادن و راه رفـتن       ،کار. آمد
جملـه مغـز،    ز  دیگر سـبب توسـعه و تکامـل سـایر اعـضای بـدن ا              
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  . ، حنجره، گلو و غیره گردیددستگاه تنفس
 های اولیـه بـرای تـامین احتیاجـات         اجداد انسان  :ابزارسازی

چوب و سنگ و استخوان     شان ابتدا از ابزار و ادوات طبیعی مانند          
استفاده منظم و مداوم    . کردند شان بود استفاده می      که در دسترس  

النی همزمـان بـا تغییراتـی       های طو  از این ابزار و ادوات طی مدت      
که در باال بدانها اشاره شد سبب گردید اجداد انسان به تـدریج در              

انجـام کارهـای   این ابزار و ادوات تغییراتـی داده و آنهـا را بـرای            
  ی را که به دسـت گـرفتن       یها  ابتدا سنگ  مثالً. سازندمختلف آماده   

یـز  گی بـه آن ت    زدن سـن   شان آسـان بـود یافتـه یـک لبـه آن را بـا              
کردند و از لبه تیز آن برای بریدن گوشت، شکـستن اسـتخوان              می

بـه ایـن    . کردند زکردن سر چوب استفاده می    و ساختن چماق یا تی    
توانـایی  . ترتیب بود که اجـداد مـا ابزارسـازی را شـروع کردنـد             

 . بـا حیوانـات بـود      هاساختن ابزار کار، تفاوت اساسی اجداد انـسان       
متمـایزتر  و  تر    هم از حیوانات مشخص     باز رزار کا آنان با ساختن اب   

روز آن را توسعه و تکامل دادنـد کـه بـه کیفیـت              ه  ب شدند و روز  
   .عالی امروزی رسیده است

هـا   دستگاه عصبی یعنی مغز و سلسله اعصاب میمـون         :تفکر
 بنابر شرایط تکاملی خاص   . دندتر بو  از سایر حیوانات تکامل یافته    

نمـا از داشـتن ادوات طبیعـی         های انـسان    که میمون  و بخصوص این  
کافی برای برآوردن احتیاجات خود محروم بودند، وادار شدند تا          

ای   لذا تکامل دستگاه عصبی در شاخه.دمغز خود را بیشتر بکار برن   
ه تر انجام گرفت و چون بنـابر قـانون طبیعـی، بـ              سریع ها از میمون 

 گــردد،  ســبب تکامــل بیــشتر آن مــیکــار بــردن هــر عــضو بــدن
خـود بنـابر    تـرین عـضو بـدن        نمـا از ایـن قـوی       های انـسان    میمون



 18

بکـار بـردن هـر چـه بیـشتر          . کردنـد  ه بیشتری می  ضرورت استفاد 
را در ایـن شـاخه از   دستگاه عصبی تکامل باز هم بیـشتر بعـدی آن         

ترین عواملی کـه بـه ایـن جریـان           از جمله مهم  . ها سبب شد   میمون
طبیعـی در جریـان     تکاملی کمک کرد اسـتفاده از ابـزار و ادوات           

هـای آدم    میمـون . نما بود  های آدم   ی میمون جمعزندگی و کار دست   
کم توانـستند حیوانـاتی      تفاده از ادوات و ابزار طبیعت کم      نما با اس  

ی قبلی خود که گیاه     را به رژیم غذای   نها  را شکار کنند و گوشت آ     
این رژیم گوشتی برای بـدن      . و تخم پرندگان و غیره بود بیفزایند      

و به تکامـل بیـشتر      ی را فراهم آورد     خصوص مغز، مواد غذای    هو ب 
 تاثرات اشـیا    وریعĤجممغز اجداد انسان در نتیجه      . آن کمک کرد  

دادن این تـاثرات و       های محیط خود و ارتباط و عمومیت        و پدیده 
های طـوالنی، کیفیـت خاصـی        اندوختن تجربیات فراوان طی قرن    

سب  اطراف خود ک   یدنیاپیدا کرد که توانست آگاهی بیشتری از        
توسعه و تکامل مغز    . بینی نماید  کند و نسبت به اعمال خویش پیش      

کار نه تنها انـدام و      . توام با توسعه و تکامل کار اجداد انسانی بود        
داد بلکه دستگاه مغـز را نیـز تکامـل           ها را تکامل می     از جمله دست  

 و از    آگاهانـه  ،بخشیده و به آنها قـدرت داد تـا در مرحلـه انـسانی             
این کیفیت جدید که تفکر نامیـده       . روی مقصود معینی کار کنند    

ان نقش بسیار مهمی داشته     شده در تکامل مراحل بعدی زندگی انس      
 .و دارد

. وجود آمده است  ه تکلم منظم انسانی در جریان کار ب:تکلم
هـیچ انـسانی قـادر      . کار همیشه یک فعالیت اجتمـاعی بـوده اسـت         

ه تنهایی کار کرده و به زندگی خـود ادامـه           نبوده و نخواهد بود ب    
وری میـوه و    عـĤ جمشـکار،   (اجداد انسانی که در جریان کار       . هدد
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 و  تخم پرندگان و مواد غـذایی دیگـر، مبـارزه بـا عوامـل طبیعـی               
ردنـد بـا یکـدیگر بـه تکلـم          احتیاج پیدا ک  ) غیرهدرنده و حیوانات  
 خود خـارج     از حنجره  ییصداها در ابتدا مانند حیوانات      بپردازند،

کـم شـکل     راوان این صداها در جریان کار کم       تکرار ف  .کردند می
 به مـرور زمـان کلمـات        هامشخصی به خود گرفت و از ترکیب آن       

کمک آن توانستند مقـصود خـود را بهتـر بیـان            با  بوجود آمد که    
ی به صـورت مشخـصی      یمل یا ش  این کلمات که برای هر ع     . دارند

این امر به نوبه خود بـا       . شد ه می ها سپرد  آید در خاطره    بوجود می 
روز تکامـل   ه  بـ  تغییرات ساختمان گلو و حنجره همراه بود و روز        

یافت تا سرانجام در مرحله انسانی کیفیت شـکل یافتـه            بیشتری می 
تکلم بـه هماهنـگ کـردن تـدریجی اعمـال           . تکلم را بوجود آورد   

 مهمـی بــرای انتقــال   عامــل،انـسان در جریــان کـار کمــک کـرده   
  .های بعدی بوده است دیگر و به نسلها به یک ات انسانتجربی

هـا و     ا مـشاهده آتشفـشان     اجـداد انـسانی بـ      :استفاده از آتش  
کردنـد   هـا فـرار مـی       ها ابتدا وحشت زده از آن      سوزی جنگل  آتش

تواننـد آن را     در جریان تجربه متوجه شدند که می      تدریج  ه  لیکن ب 
ت ا از شـر حیوانـا     مورد استفاده قرار دهند و به کمک آن خـود ر          

تفاده از آتـش    کم شروع بـه اسـ      درنده و سرما محفوظ دارند و کم      
 ابتـدا آتـش را همیـشه روشـن نگـه            نهـا  آ .در پختن گوشت کردند   

 بعـدها در جریـان کـار متوجـه شـدند کـه از برخـورد                 ،داشتند می
تواننـد آتـش را      بعضی سنگها با هم و یا دو قطعه چوب خشک می          

کار بردن آتش بـاز     ه   طرز ب  ان با آموختن  اجداد انس . بوجود آورند 
شود کـه در     بدین ترتیب نتیجه می   . هم از حیوانات متمایزتر شدند    

هــا  ای از آن هــا، در ســاختمان بــدنی شــاخه جریــان تکامــل میمــون
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 قبیل قایم راه رفتن، رشـد سـریع جمجمـه، آزاد شـدن              زتغییراتی ا 
وجـود  ه  بـ هـا سـال      دستها و استفاده از آن برای کـار طـی میلیـون           

کـار عامـل    . هـا متمـایز سـاخت      آمدند که آنها را از سـایر میمـون        
در . اساسی بود که بـاز هـم بیـشتر بـه ایـن تغییـرات کمـک کـرد                  

 و غیـره    کار ابزارسازی، تفکـر، تکلـم و اسـتفاده از آتـش           جریان  
هـای مجـزا از هـم         نما که به شکل گـروه      های آدم   باعث شد میمون  

عه و تکامـل خـود همزمـان بـا          کردنـد در جریـان توسـ       زندگی می 
 طـی   یتغییرات فوق مراحل نیمه اجتماعی را یکـی بعـد از دیگـر            

 اجتماعی نهند و تـوام بـا        سرانجام پا به مرحله انسان کامالً     کرده و   
 طریقه تولیدی نیز به عرصه      پیدایش اولین اجتماعات انسانی اولین    

 . ظهور رسید
 
 
 
 

 د از مـی تواننـ   رفقـا   برای مطالعه وسیع پیرامون ایـن فـصل         
  : دزیر استفاده کننکتب 

  عالم در  و انتشار حیات  پیدایشـ1
  انسان  پیدایشـ2
  نژادها پیدایشـ3
   کار در پیدایش انسان از میمون نقشـ4
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  فصل دوم  

  تـــولیـــد

  های مادی، تولید ارزش
 عامل اصلی توسعه و تکامل جامعه 

سـی توسـعه و     در تمام طول تاریخ، انسانها در مورد علل اسا        
هـای   تکامل جامعه بشر به تفکر پرداخته اند و در ایـن بـاره نظریـه              

بعـضی نیروهـای فـوق طبیعـی، برخـی          . گوناگونی بیـان گردیـده    
 نقـش   یشرایط جغرافیایی یا ازدیاد جمعیت و باالخره عده دیگـر         
  .قهرمانان را عامل اساسی تکامل جامعه انسانی دانسته اند

دگان مـذاهب مختلـف همـواره        نماینـ  :نیروهای فوق طبیعی  
کردند که کلیه این تغییرات بنـابر میـل و اراده نیروهـای               ادعا می 

گیـرد ولـی تجربیـات و علـوم بـه ثبـوت               ماوراءالطبیعه انجام مـی   
فقـط  . ای موجـود نیـست      رسانده اند که هیچ نیروی ماوراءالطبیعـه      

طبیعت و قوانین آن حاکم بوده و تغییـرات جامعـه نیـز بـر مبنـای                 
  .گیرد نین خاص خود آن انجام میقوا

 بسیاری از دانشمندان بورژوازی معتقدند      :شرایط جغرافیایی 
کامل جامعه انسانی معلول تاثیرات محیط جغرافیایی       تکه توسعه و    

بـدون شـک    . غیره اسـت   یعنی آب، هوا، خاک، معادن، جنگلها و      
محیط جغرافیایی یعنی طبیعتـی کـه اطـراف انـسان را فـرا گرفتـه                
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باشد لیکن عامل تعیین کننده  روری برای زندگی انسان میشرط ض 
زیرا مثالً در طی سـه هـزار سـال در           . توسعه و تکامل جامعه نیست    

غرب اروپا نظام اجتماعی سه بار و در مرکز و مشرق اروپـا حتـی              
رات جغرافیـایی ایـن   چهار بار تغییر یافته اند در صورتی کـه تغییـ       

دانـان آنهـا را بـه          کـه جغرافـی    ای نامحـسوس بـوده    قاره به اندازه    
 و چه بسیار دیده شده در کشوری بدون اینکـه           .آورند  حساب نمی 

تغییر جغرافیایی مهمی رخ دهد تغییـرات عظـیم اجتمـاعی بوقـوع             
دالی بـه چـین سوسیالیـستی، در        فیـو پیوسته اند مانند تغییـر چـین        

حالیکه تغییر جغرافیـایی مهمـی در آن مملکـت رخ نـداده اسـت،               
تواند عامل اساسی توسعه و تکامل        این شرایط جغرافیایی نمی   بنابر  

  . جامعه باشد
 وجود جامعه بدون عده معینی از افراد انسانی         :نقش جمعیت 

که اگر در یـک منطقـه تعـداد افـراد انـسانی              بطوری. میسر نیست 
آنقدر نباشد که بتوانند به کمک همدیگر کـار کـرده بـه زنـدگی               

ولی از ایـن امـر نبایـد        . آید  وجود نمی ای ب   خود ادامه دهند جامعه   
چنین نتیجه گرفت که تراکم جمعیت عامل اساسی تغییرات جامعه          

زیرا کشورهای بسیاری موجودند کـه جمعیـت کـم و بـیش             . است
مشابهی دارند مانند امریکـا و شـوروی لـیکن در مراحـل تکـاملی               
متفاوتی قرار دارند و کشورهایی هستند با جمعیـت کمتـر کـه از              

ترند مانند کره شـمالی و        تر از خود پیشرفته     های پر جمعیت    رکشو
پـس  . آلبانی کم جمعیـت در برابـر هندوسـتان بـسیار پـر جمعیـت              

جمعیت و تـراکم آن عامـل اساسـی تغییـرات و توسـعه و تکامـل                 
  . جامعه نیست

 بعـضی نیـز توسـعه و تکامـل جامعـه را تنهـا               :نقش قهرمانان 
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 هرمانـان، سـرداران بـزرگ و      ق(های برجسته     معلول اراده شخصیت  
کنـد    که تجارب تاریخی و علـم ثابـت مـی          طوری. دانند  می) غیره  

توانند وقوع جریانات تـاریخی       در حقیقت امر می   ها    این شخصیت 
 یا آنها را به تعویق  ـ لنین در اتحاد شورویـ را تسریع نموده مانند  

 ولـی   ـ  نان و شاه خاین در ایراـمانند هیتلر در مورد آلم ـ  اندازند
  . جریان توسعه و تکامل جامعه نیستندهرگز قادر به تغییر

پس عامل اصلی توسعه و تکامـل جامعـه چیـست؟ مـارکس             
اولین کسی بود که عامل اساسی توسعه و تکامل جامعه را کـشف             
و ثابت نمود که تولید نعمات مـادی و تغییـرات آن عامـل اصـلی                

گویـد     مارکس می  .تغییرات و توسعه و تکامل جوامع بشری است       
که انسانها برای اینکه بتوانند به زندگی خود ادامه دهند الزم است 
خوراک، پوشـاک، مـسکن و سـایر وسـایل مـادی زنـدگی را در                
اختیار داشته باشند و برای بدست آوردن این وسایل بایـستی آنهـا             

کـه تولیـد     ای  آنها بایستی کار کننـد، زیـرا جامعـه        . را تولید کنند  
بنـابر ایـن انـسانها      . قف کند محکوم بـه نـابودی اسـت        خود را متو  

بـرای  . ناگزیرند برای تامین احتیاجات خـود آنهـا را تولیـد کننـد            
اینکه بتوانند تولید کنند بایستی وسایل آن را داشته و نیز بتواننـد             

در جریان این تولید انسانها بطـور دسـتجمعی         . آنها را بکار اندازند   
چ انسانی قادر نیست احتیاجات خـود       شوند زیرا هی    مجبور بکار می  

در جریان کار دسـتجمعی و تقـسیم        (را به تنهایی مرتفع کند و لذا        
 نـوع روابـط و مناسـبات معینـی بـا همـدیگر               یـک  داخل در ) کار
انسانها در جریان تولید دستجمعی خـود، بطـور مـداوم           . گردند  می

بخــشند و همــواره تــاثیر  ابــزار کــار و تجربیاتــشان را تکامــل مــی
لـذا تولیـد و     . گذارند  بیشتری بر طبیعت و نیز بر یکدیگر باقی می        
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روند   قبل از هر چیز ابزار کار انسانها بطور مداوم رو به تکامل می            
بنابر ایـن، تولیـد     . یابد  و همراه آن جامعه انسانی ناگزیر تکامل می       

نعمــات مــادی پایــه و اســاس زنــدگی اجتمــاعی و عامــل اساســی  
  . امل آن استتغییرات و توسعه و تک

 تولید چیست؟

هـای     بطـور خالصـه عبارتـست از مجموعـه فعالیـت           :تولید
انسان به کمک ابزار کار و تجربیاتش برای تامین احتیاجات خـود            

تولید شامل دو جنبه یا دو جهت کامالً مربوط و وابسته           . از طبیعت 
  . این دو عبارتند از نیروهای مولده و مناسبات تولیدی. به هم است
 مجموعـه وسـایل تولیـد،    ـ1 عبارتند از   :وهای مولده نیر

ها که به کمک تجربیاتشان این وسایل را بـه حرکـت در               انسان ـ2
  . کنند آورده و احتیاجات خود را تامین می

 اول  : کـه خـود شامــل دو قـسمت اسـت            :وسایل تولیـد  ـ  1
وسایل کار که عبارتند از ماشین آالت، لـوازم، اسـباب و ابـزار و               

های مورد استفاده در تولید، وسایل حمل و نقل، وسـایل             ساختمان
زیـرا  . ارتباطی، راهها، زمین و غیـره و از همـه مهمتـر ابـزار کـار               

قدرت انسانها در تولید بسته به نوع ابزار کاری است که در اختیار             
ی کـه انـسان     یدوم مواد کار که عبارتند از کلیه آن چیزهـا         . دارند

 مـورد   تولیـد تغییراتـی داده و از آن       به کمک وسایل کار در آنها       
. مانند مواد خام، مواد اولیـه و غیـره        . آورد  نظرخود را بوجود می   

نـخ بوجـود    ) مـاده خـام   (مثالً انسانها به کمک ماشین آالت از پنبه         
پنبـه و نـخ در      . پارچه مـی بافنـد    ) ماده اولیه (آورند و یا از نخ        می
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  . باشند اینجا مواد کار می
ار شـان عامـل اصـلی       ـبه کمـک نیـروی کـ       که :ها  انسان ـ2

نیروی کار انسان عبـارت  . (تولید و تهیه وسایل و ابزار کار هستند   
 ). و جسمی او برای کـار      یاست از مجموعه استعداد و انرژی فکر      

 انسانها با کار مجزا و جـدا از هـم دسـت بـه               :مناسبات تولیدی 
 دسـتجمعی   زنند بلکه این عمل را با کار        های مادی نمی    تولید ارزش 

مـثالً  . دهنـد   هـای مختلـف اجتمـاعی انجـام مـی           به صـورت گـروه    
در اینجا تعـدادی  . کارخانه کفش سازی جدیدی را در نظر بگیرید 

 از انسانها به کمک هم برای تولید کاال یعنـی کفـش مـشغول کـار               
تن از افـراد انـسانی دیگـر جهـت تـامین            ان  ند، صدها و گاه هزار    ا

. ن برای این کارخانه مشغول کارنـد      ماشین آالت، چرم، نخ و سوز     
فالن دهقان مزرعه کوچک نیز به تنهایی جـدا از دنیـای اطـرافش              
مشغول تولید یعنی کشت و کار نیست، زارع مزبـور بـه خـیش یـا                
تراکتور احتیاج دارد که به دسـت صـنعتگر یـا در یـک کارخانـه                

شـود، او همچنـین بـه نمـک، کبریـت، صـابون وغیـره                 درست می 
در نتیجـه  . آید ت که به وسیله انسانهای دیگر بوجود می       نیازمند اس 

ها با هم عمالً به       های مادی انسان    بینیم که در جریان تولید ارزش       می
بنـابر ایـن، مناسـبات      . نـد  ا نوعی متحد بوده و مربوط به یکـدیگر       

تولیدی عبارتست از مناسـبات اجتمـاعی مـردم بـا هـم در جریـان                
 مناســبات اقتــصادی نیــز مــی ایــن مناســبات تولیــدی را. (تولیــد
  ). گویند

مناسبات تولیدی شـامل سـه قـسمت مربـوط و وابـسته بهـم               
،   شکل مالکیت وسـایل تولیـد       ـ1: این سه قسمت عبارتند از    . است

تقـسیم   وزیع و ـ  شکل ت   ـ3،ها و طبقات در تولید      عیت گروه ق مو ـ2
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  .های مادی تولید شده ارزش
سانها در جریـان     روابـط انـ    :شکل مالکیت وسـایل تولیـد     ـ  1

تولید ممکن اسـت بـه صـورت همکـاری و کمـک متقابـل باشـد،                 
کــه هــیچ شخــصی، فــرد دیگــری را اســتثمار نکنــد و یــا  بطــوری

این هر دو مربوط اسـت بـه        . بصورت استثمار انسان از انسان باشد     
اینکه چه کسی مالک وسایل تولیدی است، اگـر وسـایل تولیـدی             

در ایـن صـورت اسـتثمار فـرد از          متعلق به همه افراد جامعه باشد،       
فرد موجود نیست و در صـورتی کـه ایـن وسـایل بـه همـه تعلـق                   

 مناسـباتی برقـرار     ،نداشته بلکه متعلق به عده یا گروه معینی باشـد         
گردد که دارندگان وسایل تولیدی دیگران را به کار کشیده و             می

کــارگران در جامعــه . کننــد حاصــل دســترنج آنهــا را غــارت مــی 
ند نیـروی    ا اری چون از وسایل تولیدی محروم اند مجبور       د  سرمایه

در صـورتی   ) اسـتثمار شـوند   (دار بفروشـند      کار خود را به سرمایه    
که در کمونیزم که وسـایل تولیـدی متعلـق بـه همـه خواهـد بـود                  

  . استثمار انسان از انسان به هیچ وجه در کار نخواهد بود
 شـکل   :هـا و طبقـات اجتمـاعی در تولیـد           موقعیت گروه ـ  2

مالکیت وسایل تولید موقعیـت انـسانها را در جریـان تولیـد تعیـین             
در صورتی که مالکیت شخصی وجود داشـته باشـد عـده            . کند  می

معینی از افراد دارای وسایل تولیدی بوده و در مقابل عده زیـادی             
در نتیجـه ایـن امـر افـراد جامعـه بـه             . باشـند   فاقد وسایل تولید می   

 کـه هـر یـک دارای موقعیـت معینـی            ها و طبقـات مختلـف       گروه
داری، کارگران فاقد     مثالً در جامعه سرمایه   . شوند  هستند تقسیم می  

های مـادی جامعـه هـستند         وسایل تولید و عامل اصلی تولید ارزش      
 تولید را در دست داشته و       ،داران صاحب وسایل بوده     ولی سرمایه 
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  . کنند فرماندهی می
 همـانطوری کـه در   :یشکل توزیع و تقسیم ارزشهای ماد    ـ  3

باال گفتیم، چگونگی مالکیت وسایل تولید موقعیـت انـسانها را در            
شکل تقسیم محصوالت تولید شـده نیـز از         . آورد  تولید بوجود می  

مـثالً در جامعـه     . شـود   چگونگی مالکیت وسایل تولید حاصـل مـی       
نــد کلیــه  اداران مالــک وســایل تولیــد داری کــه ســرمایه ســرمایه

ده به دسـت کـارگران را بـه خـود اختـصاص             محصوالت تولید ش  
ند اکثراً در    ا دهند در حالیکه کارگران چون فاقد وسایل تولید         می

در جامعه کمونیستی که وسایل تولیـد بـه         . برند  فقر و فاقه بسر می    
بق احتیاجات  توانند ط   همه مردم تعلق دارد کلیه اعضای جامعه می       

هـای مختلـف       نظام در.  محصوالت تولید شده استفاده کنند     شان از 
اجتماعی چون اشکال مالکیت مختلف است بنابر این شکل توزیـع           

هـا و     های اجتمـاعی بـین گـروه        های مادی و ثروت     و تقسیم ارزش  
  . افراد جامعه نیز گوناگون است

 نیروهای مولده و مناسبات تولیدی را توامـاً         :شیوه تولید 
وان چنـین   تـ  گویند که خالصـه نمـودار آن را مـی           یوه تولید می  ش

   :ترسیم نمود
  
  

اشکال توزیع و 
تقسیم ارزشهای

 مادی

موقعیت گروهها و 
طبقات اجتماعی در 

 تولید

اشکال
مالکیت بر 
وسایل تولید

 با تجربیاتانسانها
  و مهارتشان
  در کار

  
وسایل 
 تولید

 شیـوه تـولیــد

 نیروهای مولده مناسبات تولیدی
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 گفتیم انسانها برای اینکـه تولیـد کننـد بـه            :زیربنا و روبنا  
شوند که آن را  ناچار داخل روابط و مناسبات معینی با یکدیگر می

ایـن  . مناسبات تولیدی گویند و ایـن مناسـبات را تـشریح کـردیم            
دهد که    مناسبات تولیدی پایه و اساس نظام اجتماعی را تشکیل می         

آنچه  بر روی این زیربنا قرار       .  اصطالح به زیربنا معروف است     در
هـای سیاسـی،      شود که عبارتست از اندیشه      گیرد روبنا گفته می     می

غیـره    حقوقی، اخالقی، زیبایی شناسی، مذهبی، نظریات فلـسفی و        
هـای    ماننـد دسـتگاه   . های مربوط به آنهـا      و نیز موسسات و سازمان    

هـم زیربنـا و هـم       . غیـره  هـا و    انشگاههای اداری، د    دولتی، سازمان 
روبنای مربـوط بـه آن همـراه بـا تکامـل نیروهـای مولـده جامعـه                  

  .بایستی تغییر کرده و عوض شوند
وه ـ شیـ  :اجتمـاعی    ـ  اسیون یا شکل اقتصادی   ـفرم

های مادی که از وحدت نیروهای مولـده و مناسـبات             تولید ارزش 
دی یـا   نـ ا آن شـکل ب     مطابق بـ   یتولیدی بوجود آمده توام با روبنا     

پنج فرماسـیون   . دهند  اجتماعی را تشکیل می    ـ فرماسیون اقتصادی 
کمـون اولیـه   . اجتماعی در طول تاریخ بشر معلوم است   ـ اقتصادی

ــتراکی ( ــه اشـ ــودالیزم  )جامعـ ــرده داری، فیـ ــداری(، بـ ، )زمینـ
). سوسیالیزم اولین مرحله کمونیزم است    (داری وکمونیزم     سرمایه

اجتماعی دارای زیربنا    ـ های اقتصادی   بندی  تهر یک از این صور    
سیر تکامل جامعه از شکل ساده      . باشد  و روبنای مربوط به خود می     

تـر تکامـل      اولیه آن یعنی کمون آغاز گشته به طرف اشکال عـالی          
داری بوجـود     به این ترتیب که کمون از بـین رفتـه بـرده           . یابد  می

م و ســرانجام  داری، فیــودالیز  آمــده و بــا از بــین رفــتن بــرده    
داری و باالخره سوسیالیزم پا به عرصه وجود نهاده کـه بـه               سرمایه
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طرف کمونیزم یعنـی عـالیترین شـکل جامعـه انـسانی در حرکـت               
  . است
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  فصل سوم  

نظام اجتماعی کمون اولیه و 
  توسعه و تکامل آن

 مرحله تشکیل کمون 

در فصل اول بطـور خالصـه جریـان پیـدایش انـسان، ابـزار               
کلم و تفکر را بررسی کردیم و گفتیم با این تغییرات کـه       سازی، ت 

. صدها هزار سال طول کشیده انسان به عرصه ظهور رسـیده اسـت            
های نـوک   های انسان عبارت بودند از تبر دستی، چوب    اولین ابزار 

های اولیـه از ایـن ابـزار بـرای بریـدن گوشـت                انسان. تیز و چماق  
چوب و یا خارج کـردن      حیوانات شکار شده، شکستن استخوان و       

هـای    به این ترتیب انـسان    . کردند  غیره استفاده می     ریشه گیاهان و  
اولیه با ابزار ساده خود هـزاران سـال در حـال مبـارزه بـا طبیعـت                  

) گلـه وار  (بودند و بتدریج در جریان تولید و زنـدگی دسـتجمعی            
 همراه با ساختن این ابزارها بدن انسان      . رفتند  خود رو به تکامل می    

این جریان بـیش    . ای تکامل یافت   و هماهنگی اعضای او تا اندازه     
از نیم میلیون سال بـه طـول انجامیـد و در تمـام طـول ایـن مـدت                    

های اولیه در جریان کار و تولید دستجمعی بـه تکامـل خـود                انسان
یـن دوران طـوالنی عـصر        ا یکی از مراحل مهم در    . دادند  ادامه می 

.  هزار سال قبل آغاز گردید     100 از   یخبندان بوده است که تقریباً    
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در این دوره آب و هوای نیمکره شمالی زمین به شدت سرد شـده              
در ایـن   . هـای عظـیم یـخ فـرا گرفـت           و قسمت اعظـم آن را تـوده       

تغییرات اغلب گیاهان از بین رفته و حیوانات این مناطق یا از بـین              
ی ایـن   ها   لیکن انسان  .رفته و یا به مناطق استوایی مهاجرت کردند       

 ابزار کـار شـان، حیوانـات و         ،مناطق با استفاده از آتش، تجربیات     
گیاهان باقیمانده که خود را با شـرایط جدیـد طبیعـی تطبیـق داده               

  . بودند، توانستند به زندگی و تکامل خویش ادامه دهند
پیـشرفت ابـزار کـار و تجربیـات          :تقسیم طبیعـی کـار    

یـد از قبیـل نیـزه،        به خـصوص پیـدایش ابـزار کـار جد           و ها  انسان
هـا    غیره این امکان را بوجود آورد که هر دسته از انـسان              زوبین و 

ها   در این زمان انسان   . انجام قسمتی از کار تولیدی را بعهده بگیرند       
 بـه   ،قادر بودند به مدت نسبتاً طوالنی در یک منطقه مستقر گردند          

اد همین جهت یک تقسیم طبیعی کار بین زنان و مردان و بـین افـر              
تـر بـوده و       مـردان کـه جـسماً قـوی       . مسن و جوانان بوجـود آمـد      

مجبور به مراقبت اطفال و انجام کارهـای خانـه نبودنـد شـکارچی              
غیـره فـراهم      شده، برای اعضای دیگر جامعه گوشـت و پوسـت و          

کردند و زنان به جمعĤوری میوه و سـبزی، سـاختن پناهگـاه و                می
اشــخاص مــسن کــه . کارهــای مربــوط بــه منــزل اشــتغال داشــتند 

هـا از     کردند و بچه    تجربیات بیشتری اندوخته بودند ابزارسازی می     
بـه ایـن    . کردنـد   سنین سه سالگی در کار به مادران شان کمک می         

ترتیب، تقسیم طبیعی کار بر حسب جنس و سن به وقـوع پیوسـت              
و این امر سبب پیشرفت بیشتر نیروهای مولده جامعه گردید زیـرا            

ایـن همکـاری    . ندوختن تجربـه را بیـشتر کـرد       دهی کار و ا     حاصل
تدریج به همکاری و تقسیم مهمتـری مبـدل شـد و            ه  ساده در کار ب   
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آن عبارت بود از اختصاص یافتن تدریجی بعضی افـراد بـه انجـام              
  . کاری که در آن ماهرتر بودند

تکامـل نیروهـای مولـده بـه         ):کـالن (پیدایش طایفـه    
 مستقر شوند و ایـن امـر سـبب          ها امکان داد در مناطق معینی       انسان

شد تا به جـای دسـتجات کثیرالعـده قبلـی جامعـه پـا برجـاتری از                  
این جامعه خویشاوندان را کالن یـا طایفـه         . ها بوجود آید    خانواده
) کمـون اولیـه   (به این ترتیب عمـالً اولـین جامعـه انـسانی            . گویند

از این پس توسعه و تکامل جامعـه        . شکل مشخصی به خود گرفت    
ن مطابق قوانین اجتماعی که خاص جامعه بـشری اسـت انجـام             انسا

گرفته است و ما در این کتاب به ترتیـب جوامـع بـشری را یکـی                 
  . کنیم پس از دیگری به طور خالصه مطالعه می

 کمون اولیه و تکامل آن

 در  :اختراع ابـزار جدیـد       ـ  نیروهای مولده کمون  
 نیروهـای مولـده   ل از مـیالد تکامـل     بـ  هزار سال ق   13 تا   14فاصله  

انـسان بـا صـیقل دادن و        . ادامه یافت و ابزار سنگی تکمیل گردید      
سوراخ کـردن سـنگ، اشـیا و ابـزار نـسبتاً سـبکی ماننـد چـاقوی                  

مـثالً سـنگ چخمـاق را تیـز     . سنگی، تبر، سرنیزه و غیـره سـاخت     
کــرده بــه نــوک چــوب یــا میلــه اســتخوانی متــصل و از آن نیــزه 

ایـن اسـلحه    . دوران تیر و کمان بـود     مهمترین اختراع این    . ساخت
قدرت انسان را برای مقابله بـا دشـمنان و حیوانـات وحـشی بـسی                

توانست به وسیله آن از فاصله نسبتاً دور به           افزایش داد زیرا او می    
  . دشمن ضربه بزند
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اکنون دیگر انسان می توانـست از شـکار قـسمت مهمـی از              
ــواد    ــل گوشــت، چــرم و م ــاج خــود را از قبی ــرای مایحت ــه ب اولی

با اختـراع   . ابزارسازی و اسلحه مانند شاخ و استخوان بدست آورد        
های استخوانی، اهمیت اقتصادی مـاهیگیری نیـز          تور، نیزه و قالب   

. وری کـار را بـاال بـرد         استفاده از ابزار جدید بهـره     . افزایش یافت 
توانــست کمــی بــیش از آنچــه بــرای تــامین احتیاجــات  انــسان مــی

توانست بعد از شکار کمی  اکنون می. ست تهیه کنداش الزم ا    اولیه
از آنچه بدست آورده بود برای روزهای سـخت و بـارانی و سـرد               

اختراع ظروف گلی و چوبی به او امکان داد برای مـدت            . بگذارد
همه اینها  . تری غذا ذخیره کند و غذا را در آنها پخت کند            طوالنی
تری در    برای مدت طوالنی  ها امکان داد که باز هم بتوانند          به انسان 

های دایمـی از چـوب        لذا شروع به ساختن خانه    . یک منطقه بمانند  
  . غیره کرده و کم کم خانه بدوشی را کنار گذاشتند و

خیـز    قبایلی که در منـاطق حاصـل       :پیدایش کشاورزی 
زیستند در جریان استفاده از گیاهـان خـوردنی پـی بردنـد کـه          می
بدیهی است این کار ابتـدا بیـشتر        . رندتوانند این گیاهان را بکا      می

ماندند و شغل شان جمعĤوری سبزی  و          بوسیله زنان که در قبیله می     
. انسانها ابتـدا دسـت بـه کـشت ارزن زدنـد           . میوه بود انجام گرفت   

سـپس بـه تـدریج      . شد  های هرزه مانع رشد این گیاه نمی        زیرا علف 
جریان تجربه  در  . غیره را یاد گرفتند      کشت چاودار، گندم، جو و    

آموختند که در صورت زیر و رو کردن زمین گیاه رشـد بهتـری              
کند، از این جهت شخم زدن بوجود آمـد کـه در ابتـدا بـا                  پیدا می 
. گرفـت   کردند انجام مـی     های سرکج که آنها را نیم سوز می         چوب

بعدها سنگ چخماق را بر سـر چـوب متـصل کـرده و از آن بیـل                  
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هـای ریـز چخمـاق را         دن، سنگ کردند و برای درو کر      درست می 
ــا ایــن وســایل اولیــه   بــه لبــه داس چــوبی متــصل مــی  کردنــد و ب

  . کشاورزی شکل گرفت
ی کـشاورزی،      هم زمـان بـا توسـعه       :پیدایش دامپروری 

در آن زمـان شـکار      . دامپروری نیز به وجود آمد و توسـعه یافـت         
های حیوانـات     گرفت که گله    حیوانات اغلب به این شکل انجام می      

ی محـصوری کـه قـبالً تهیـه           ه طور دستجمعی به طرف محوطه     را ب 
چـون وسـایل تولیـد نـسبت بـه گذشـته            . راندنـد   کرده بودنـد مـی    
 تـامین   ایانـدازه توانستند احتیاجات خود را تـا         پیشرفته بود و می   

کشتند و آنها را برای       کنند، تعدادی از حیوانات شکار شده را نمی       
برخـی از ایـن     . کردنـد   مـی ایامی که شکار میسر نبـود نگهـداری         

بـه ایـن    . شـدند   دادنـد و اهلـی مـی        یده و شیر می   حیوانات بچه زای  
ترتیب مسئله اهلی کردن حیوانات پیش آمده و دامپروری شـکل            

انسان از گوشت، پوست، پـشم و شـیر حیوانـات اسـتفاده             . گرفت
کرده و به تدریج حیواناتی از قبیل گوسفند، گـاو، بـز، خـوک و               

  . ه و به خدمت خود درآوردسگ را اهلی کرد
: مناســبات تولیــدی کمــون اولیــه و تکامــل آن 

مناسبات تولیدی کمون اولیه عبارت بود از روابط بین مردمی که           
تمـام اعـضای کمـون در تولیـد         . کردنـد   با هم و برای هم کار مـی       

کردنـد، بـه اجتمـاع        شرکت داشتند و عمالٌ آنچه را که تولیـد مـی          
زیست، زمـین و      ای در قلمرو معینی می      ههر طایف . دادند  تحویل می 
های این قلمرو وسـایل اصـلی تولیـد بـوده و مـشترکاً                تمام ثروت 

گرفت، یعنی متعلق به تمام اعـضای کمـون           مورد استفاده قرار می   
پیوسـت، تغییـرات      تغییراتی که در جریان تولید به وقوع می       . بود
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تقال تـدریجی  ان. کرد  ایجاد مییبیشتری را در سازمان جامعه انسان   
به زندگی مستقر در یک نقطه، روابط قبلی بین طوایف را تقویت            

روابط اقتـصادی و    . آورد  کرده و روابط جدیدی نیز به وجود می       
یافتند، طوایف همسایه بـرای دفـاع در برابـر            تولیدی استحکام می  

حیوانــات وحــشی، حفــظ ذخــایر غــذایی و حفاظــت از حمــالت  
شـدند، وابـستگی و روابـط         د مـی  طوایف بیگانه بـا یکـدیگر متحـ       

در نتیجـه   . نزدیکی بین طوایف منجر به بوجود آمـدن قبایـل شـد           
مالکیت مـشترک هـر طایفـه بـر         (عالوه بر مناسبات تولیدی قبلی      
ای بــه  مالکیــت و دارایــی قبیلــه) وســایل تولیــدی مربــوط بــه آن

  . ی ظهور رسید عرصه
شـکار  ای که افراد یک قبیله در آن مـسکن داشـتند،              منطقه

پرداختنـد و نیـز تمـام منـابع           غیره مـی    کردند و به ماهیگیری و      می
. شد  طبیعی مربوطه در حکم ثروت و یا مالکیت قبیله محسوب می          

ها بـه منزلـه سـرحدات طبیعـی           ها و جنگل    ها، کوه   ها، تپه   رودخانه
البته باید در نظرداشـت کـه در ایـن          . (مناطق متعلق به قبایل بودند    

ت جـسمانی افـراد از نظـر قـد و وزن و قـدرت               زمان به علت تفاو   
گرچـه  . جسمی، احتیاج به داشتن ابزار شخصی به وجود آمده بود         

  ).وسایل اساسی تولید هنوز مشترک بود
. هم آمیختن طوایف، قدم مهمی برای پیشرفت بـشر بـود            در

زیرا بـه ایـن ترتیـب اختراعـات و تجربیـات آنهـا زودتـر مبادلـه                  
ج یمیختن طوایف و تشکیل قبایـل بـه تـدر        گردید و نیز به هم آ       می

هــای طــوالنی ســبب بــه وجــود آمــدن لهجــه واحــد و  طــی دوران
  . فرهنگ و تمدن واحدی در هر قبیله گردید
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 روبنای کمون

با تقسیم طبیعی کار به تـدریج کـار زنـان بـه              :مادرشاهی
در . یک فعالیت مطمئن برای تـامین احتیاجـات طایفـه مبـدل شـد             

ــه حالیکــه شــکار کــه کــا  ــود جنب ــردان ب ــاقی داشــت و  ر م ی اتف
توانست منبع مطمئن تامین غذایی طایفه باشد، این امر کم کم             نمی

نقش اقتصادی زن را در زندگی طایفه تحکـیم بخـشید و آن را در               
زنـدگی مـداوم زن در محـل        . موقعیت ریاسـت طوایـف قـرار داد       

  . کرد سکونت یا نزدیک آن به تحکیم این امر کمک می
واج گروهی که در آن تنها مادر فرزنـدان معلـوم           وجود ازد 

زن تنهـا جـد     . مـستحکم سـاخت   ) طایفه(بود نقش زن را در کالن       
شد، رئیس خانـه و مرکزیتـی بـود کـه اعـضای       کالن محسوب می  

 اینهـا نقـش اجتمـاعی و        ی  همـه . کالن به دور او جمع شده بودنـد       
مـون را  ی ک ا یک چنین طایفـه   . تر کرد   اهمیت نفوذ مادر را افزون    

که در آن زنان رئیس طایفـه و قبیلـه بودنـد، کمـون مـادر شـاهی                  
  . گویند

مادرشاهی پس از تقسیم طبیعـی کـار و پیـشرفت نیروهـای             
از بـه   بعـد   های طوالنی مستقر بود و        تولیدی به وجود آمد و مدت     

هم پیوستن چند طایفه که قبایـل پیـدا شـدند و سـازمان اجتمـاعی             
ی ظهـور رسـید نقـش زنـان بـه تـدریج              تری به عرصـه     تکامل یافته 
  . کاهش یافت

ای   با اتحاد چندین طایفه، سازمان قبیله     : ای  سازمان قبیله 
ای به تـدریج نقـش        هم زمان با پیدایش سازمان قبیله     . به وجود آمد  

کـرد و در ایـن        مردان و قدرت اقتصادی آنهـا افـزایش پیـدا مـی           
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 را حفـظ    هـا اسـتقالل خـود       سازمان اجتماعی جدید، طوایف مدت    
تمام امور قبیله به وسیله شـورای سـالمندان و بزرگـان            . کردند  می

شدند حـل     طوایف که در مجمع عمومی اعضای کمون انتخاب می        
ای یک رئـیس داشـت، نفـوذ          هر قبیله و طایفه   . گردید  و فصل می  

رئیس یا سر دسته مربوط به خصوصیات فردی، تجربیات، قـدرت           
 .  و عقل و درایت او بودو مهارتش در شکار، شجاعت جنگی 

شـد و پـس از        در موقع جنـگ، رئـیس جنگـی انتخـاب مـی           
ریاسـت مـوروثی نبـود و دارایـی رئـیس بـا             . رفت  جنگ کنار می  

شود کـه در نظـام        به این ترتیب دیده می    . دیگران تفاوتی نداشت  
ای شبیه دولت وجود نداشته است و یک نوع           کمون اولیه، موسسه  

ی   یعنی شرکت تقریباً مساوی همه    .  بود ای برقرار   دمکراسی طایفه 
بـا  ) روبنـا (این سـازمان اجتمـاعی      . اعضای جامعه در امور مربوطه    

بـه طـور کلـی مطابقـت داشـته          ) زیربنا(مناسبات تولیدی مربوطه    
   .است

آغــاز تمــدن و فرهنــگ   (گ کمــون فرهنــ
ها که قدرت تفکر شان توسعه یافته بود،        انسان ):نقاشی ـ  بشری

دند تجسمات خـود را از طبیعـت بـه شـکل خاصـی              اکنون قادر بو  
هـایی را     کوشید شکل اشـیا و پدیـده        انسان ابتدا می  . منعکس کنند 

هـایی کـه بـه هـم وصـل            شناخت به کمک خطوط و دندانه       که می 
بـا پیـشرفت بیـشتر در جریـان تولیـد و مبـارزه بـا                . کرد بکشد   می

صاویر ها با اندوختن تجربه و مهارت قـادر شـدند تـ             طبیعت، انسان 
آنها شـروع بـه     . کم و بیش دقیقی از اشیای گوناگون ترسیم کنند        

هـای شـکار، شـکل حیوانـات          های دیگر، صحنه    ترسیم شکل انسان  
هـای معـدنی      هـا نمودنـد و از نمـک         روی دیوار غارها و یا صـخره      
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  .کردند برای رنگ آمیزی آنها استفاده می
 فقـط   ای بودنـد کـه      های اولیه خطوط سـاده      البته این نقاشی  

ولـی  . کردند  شکل ظاهری و خارجی اشیا و پدیده ها را مجسم می          
داد ماهیـت واقعـی اشـیا،         میزان دانـش انـسان کمـون اجـازه نمـی          

  . ارتباطات و وابستگی درونی و متقابل آنها را مجسم کند
توسـعه و   : های مذهبی در کمون     پیدایش اندیشه 

 تیـز هـوش     تکامل و پیشرفت جامعه کمون انسان را مبدل به نـاظر          
لـیکن  . او سعی داشت طبیعت و عوامل آن را بشناسد        . طبیعت کرد 

لـذا در مواقـع     . ی طبیعت کافی نبود     تجربیات و اطالعاتش در باره    
ها، سـیل    سوزی جنگل   حوادث طبیعی مانند توفان، آتشفشان، آتش     

رسید که نیروهای وحشتناک فوق طبیعی        و قحطی به این نتیجه می     
کنند و    های طبیعت حکمفرمایی می     ام پدیده وجود دارند که بر تم    

بـه  . کـرد   آمیزی مـی    لذا در مورد این قوای طبیعت خیاالت اشتباه       
این ترتیـب عقایـد مـذهبی در آن زمـان عبـارت بودنـد از تجمـع                  

آمیز در فکر انسان از نیروهای واقعی طبیعت که بر            خیاالت اشتباه 
  . ی آنها تسلط داشتند زندگی روزمره

هـای    هـا در خـواب صـحنه        انـسان  :جود روح اعتقاد به و  
هایی که از آنها دور شـده یـا مـرده             دیدند، به انسان    مختلفی را می  

کردند و نیز دشمنان خود را در رویا          بودند در خواب برخورد می    
. آینـد   دیدند که به آنها حمله کرده و در صدد آزار شان بر می              می

هـا، بـه ایـن نتیجـه      ا واقعی رویمنشاءدر نتیجه عدم آگاهی آنان از       
باشـد    کس دارای روحی مستقل از جـسمش مـی          رسیدند که هر    می

که هنگام خواب به طور موقت و هنگـام مـرگ بـه طـور دایـم از       
کند و وقتـی روح       شود و با ارواح دیگر مالقات می        بدنش جدا می  
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هـا معتقـد بودنـد کـه ارواح           انسان. شود  به جسم برگشت، بیدار می    
یف پـدران و اجـداد شـان در نزدیکـی محـل             روسای قبایل و طوا   

لـذا در  . کننـد  ی آنان زندگی کـرده و از آنهـا محافظـت مـی           قبیله
مواقع سختی و بال و نیز برای تامین زندگی بهتر، از ارواح کمـک              

طلبیدند که خود به صورت مختلف در مراسـم مـذهبی و دادن               می
  . شد ها و هدایا ظاهر می قربانی

همـه چیـز حتـی خـدایان روح قایـل           هـا بـرای       کم کم انسان  
 آب و ارواح متـضاد      ،از قبیل روح توفـان، جنگـل، پریـان        . شدند

بـرای تـسخیر ارواح،     . غیـره    خیر و شر، نیروهای مفید و مـضر  و         
سحر و جادو پیدا شد و نیز برای تجسم خـدایان و پرسـتش آنهـا،                

 . پرستی شکل گرفت بت

 جریان تالشی نظام اجتماعی کمون

هـای مـداوم      انـسانها در طـی کـاوش       :ار فلزی اختراع ابز 
سـاختند    خود برای یافتن موادی که ابزار کار شان را بـا آنهـا مـی              

مس طبیعی را کشف کردنـد، فلـزی کـه زیـر ضـربات یـک تبـر                  
انسان از این صفات مس . یافت  چخماقی به آسانی شکلش تغییر می     

ا از هـای خـود ر   و سـر نیـزه   استفاده کرده تبر، چاقو، تیر و کمان        
با مخلوط کردن مـس و قلـع     .  سپس قلع را پیدا کرد     مس ساخت و  

. و ابزار خود را از ایـن آلیـاژ سـاخت          ) برنج(آلیاژی بدست آورد    
هـای    همراه با این اختراعات انسان شـروع بـه سـاختن اولـین خانـه              

هـایش را بـه       انسانی سعی کرد حرکـت دسـت      . بزرگی چوبی کرد  
قال دهد و به ایـن ترتیـب چـرخ          های ماشینی انت    ترین دستگاه   ساده
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هـای بافنـدگی بـه عرصـه ظهـور            ترین کارگـاه    گری و ساده    کوزه
پس از کشف آهن و آمـوختن طریقـه ذوب آن، سـاختن       . رسیدند

ابزارهای مختلف از قبیل داس، بیل و سایر ابزار کشاورزی وغیره           
را از آن آغاز کردند ولی با وجود استفاده از ابـزار فلـزی، ابـزار                

قبـل  . غیره هنوز مورد استفاده بود       سنگی، شاخ حیوانات و    چوبی،
وری تولید کم بود، با بکار بردن ابـزار           از پیدایش ابزار فلزی بهره    

) کشاورزی و دامپروری  (ها، امور تولیدی      فلزی و تجربیات انسان   
   .به سرعت رو به افزایش رفت
اسـتفاده از ابـزار فلـزی در توسـعه          : توسعه کـشاورزی  

اثیر زیادی داشت و به انـسانها امکـان داد در منـاطقی             کشاورزی ت 
ها ) جوی ( که کشاورزی به آبیاری نیاز داشت با ابزار جدید کانال          

برای رساندن آب به مزارع بوجـود آورنـد و نیـز بـا ایـن وسـایل                  
فلزی توانستند سدهایی بسازند و آب را برای زراعـت در مخـازن             

تجربیات کشاورزی به انسانها . ها ذخیره نمایند ها و صخره   بین کوه 
 طـوری ه  کمک کرد تا مناطق جدیدی را تحت کشت قرار دهند ب          

که در بعضی مناطق کشاورزی شغل اصلی بعضی از قبایـل کمـون             
  . شد

 که شرایط طبیعـی بـرای       یدر مناطق : توسعه دامپروری 
انـسانها تعـداد    . کشاورزی مـساعد نبـود دامپـروری توسـعه یافـت          

را اهلــی کردنــد و بــا پیــشرفت تجــارب و زیــادتری از حیوانــات 
وسایل کار شان توانستند از گوشت، پوست، پشم و شیر حیوانات           

در بعضی منـاطق دامپـروری      . های مختلفی بوجود آورند     فرآورده
در این منـاطق اغلـب دامپـروران        . تولید اصلی بعضی از قبایل شد     

مانی آنها طی مدت طوالنی تا ز     . ودندبچادرنشین و خانه به دوش ن     
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های آنهـا قابـل اسـتفاده بـود در منطقـه مربوطـه بـاقی                  که چراگاه 
ماندند، گـاهی اوقـات قبایـل دامپـروری بـا قبایـل کـشاورزی                 می

توسعه دامپـروری و کـشاورزی گـام مهمـی در           . شدند  مخلوط می 
 . تکامل بشریت بود

 : تغییرات حاصله در زیربنای کمون
ی و کـشاورزی    توسعه دامپـرور   :اولین تقسیم اجتماعی کار   

سبب شد که قبایل مختلـف کمـون بـر حـسب شـرایط زنـدگی و                 
محیط هر یک در یکی از ایـن دو رشـته تخـصص حاصـل کننـد،                 
ــین  تقــسیم   تقــسیم قبایــل بــه قبایــل کــشاورزی و دامپــروری اول

قبایـل دامپـروری بـا افـزایش        . اجتماعی کـار در تـاریخ بـشر بـود         
دهـی    اده و حاصـل   تجربیات و مهارت خود دامپروری را توسـعه د        

ــد  آن را مــی ــه   . افزودن ــا بهبــود بخــشیدن ب قبایــل کــشاورز نیــز ب
  . آوردند های کشاورزی محصول بیشتری بدست می روش

توسـعه   ):وران  پیـدایش پیـشه   (دومین تقسیم اجتمـاعی کـار       
تر از انـواع فلـزات در         بیشتر نیروهای مولده موجب استفاده وسیع     

 از ابـزار فلـزی سـاختن اشـیای          بـا اسـتفاده   . ساختن ابزارها گردید  
گری و سـایر      های کوزه   دیگر از قبیل ظروف، لوازم چوبی، چرخ      

وسایل الزم برای انسان توسـعه یافـت، انجـام ایـن کارهـا مـستلزم                
اختـراع وسـایل نـسبتاً    . ای بـرای آنهـا بـود      های ویـژه    وجود گروه 

کـرد عـده      بغرنج، ذوب فلزات بخصوص آهن و غیره ایجاب مـی         
افراد جامعه که مهارت در این کارها کسب کرده بودنـد           معینی از   

ایـن افـراد    . از نظر کار از سایر افراد جامعه جدا و متمایز گردنـد           
  . نامیده شدند) صاحبان صنایع دستی(وران  پیشه

وران اولیه عبارت بودند از افرادی که اشـیا و            بنابر این پیشه  
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ــرای دیگــران تهیــه مــی  ــوازم مختلــف ب ــد ل ــد. کردن ان ایــن فرزن
استادکاران اغلب شاگردان آنان شده و این کارها جنبه خانوادگی          

هـای صـنایع دسـتی عبـارت بودنـد از ذوب              اولین رشته . پیدا کرد 
فلزات، تولید ابزار فلزی، ظروف سـازی، بافنـدگی و تهیـه سـایر              

به این ترتیـب دومـین تقـسیم اجتمـاعی کـار بـین              . وسایل زندگی 
طـرف و صـنایع دسـتی از طـرف          کشاورزی و دامپروری از یـک       

  . دیگر بوجود آمد
اولین تقسیم اجتماعی کار دو نوع اقتصاد یعنی         :آغاز مبادله 

قبایـل دامپـرور مـشاهده      . کشاورزی را بوجـود آورد     و دامپروری
ــا، پوســت، پــشم، گوشــت و ســایر   مــی کردنــد کــه دارای چهارپ

های حیوانی زیادتر از مصرف خـود هـستند در صـورتی              فرآورده
هـای کـشاورزی دارنـد و قبایـل          احتیـاج فـراوان بـه فـرآورده       که  

این امر مبادلـه تولیـدات را بـین جوامـع           . کشاورزی برعکس آنها  
کـرد، بـه ایـن ترتیـب          مختلف کشاورزان و دامپروران ایجاب می     

. مبادله که قـبالً جنبـه تـصادفی داشـت، شـکل مشخـصی گرفـت               
زیـرا  . ی داددومین تقسیم اجتمـاعی کـار مبادلـه را توسـعه بیـشتر           

های خود را برای مبادلـه        ای قسمت اعظم فرآورده     وران حرفه   پیشه
مبادله نقش مهمی در توسعه     . کردند نه برای مصرف خود      تهیه می 

 . و تکامل نیروهای مولده و جامعه بشری داشته است
  :ی کمون تغییرات حاصله در روبنا

ش اولین تقسیم اجتماعی کار تغییر مهمـی در رو         :پدرشاهی  
ایــن تغییــر ابتــدا در قبایــل . زنــدگی جامعــه کمــون بوجــود آورد

به . مردان بیشتر شکارچی و چوپان بودند     . دامپرور بوقوع پیوست  
این علت بود که کم کم کار مـردان در قبایـل دامپـرور از لحـاظ                 
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هـای مـادی کمـون        اقتصادی اهمیت یافته منبع اصلی تولید ارزش      
در قبایل کشاورز این امر     . ر داد شدند و لذا موقعیت مردان را تغیی      

وقتـی کـشاورزی شـغل اصـلی        . تر و دیرتر بوقوع پیوسـت       آهسته
ترین کارهـای     قبیله شد قویترین افراد یعنی اغلب مردان به سخت        

کشاورزی اشتغال ورزیدند، لذا به زودی آنها نیروی اصلی تولیـد           
با به وجود آمدن خیش که به کار بردنش قدرت         . کشاورزی شدند 

ی نیـز در انحـصار      می زیـادی الزم داشـت، سـرانجام کـشاورز         جس
 اکنون دیگر کار زنان اغلب محدود بـه امـور           .مردان قرار گرفت  

مـردان بتـدریج    . خانه شده و در درجـه دوم اهمیـت قـرار داشـت            
رئیس قبیله و طایفه شده و بدین ترتیب پدرشاهی بوجود آمد که            

درشاهی نیـز هنـوز     در مراحل اولیه پ   . جایگزین مادرشاهی گردید  
  . ای وجود داشت که قبالً توضیح داده شد دمکراسی طایفه

  کمون اولیهیبحران در زیربنا

بـا پیـشرفت نیروهـای مولـده و         : پیدایش تولید اضافی  
پیدایش اولین و دومین تقسیم اجتماعی کار، حاصل کـار افـزایش            

ات این اعضای کمون نه تنهـا احتیاجـ        نسبتاً زیادی پیدا کرد، بنابر    
کردند بلکه قـادر بودنـد بـه میـزان معینـی              اولیه خود را تامین می    

اجناسی که اضافه   . عالوه بر احتیاجات اصلی خود بوجود آوردند      
اش   بر حداقل میزان الزم برای بقای زندگی تولیدکننده و خانواده         

کـار الزم بـرای     . شـود   گـردد تولیـد اضـافی نامیـده مـی           تولید می 
اضافی گویند کـه البتـه در کمـون ایـن           بوجود آوردن آن را کار      

  . آید ها به حساب می تولید اضافی نسبت به احتیاجات ساده انسان
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 توسعه نیروهای مولده و     :تغییراتی در توزیع تولیدات   
هـا مجبـور      دهی کار به سطحی رسیده بـود کـه انـسان            رشد حاصل 

تخصص در . های زیاد و مشترکاً کار کنند نبودند به صورت گروه
تولیــدی و اســتفاده شخــصی از ابــزار کــار، تالشــی و از هــم کـار  

چون اعضای قبیله   . های بزرگ را تسریع کرد      پاشیدگی این گروه  
دادنـد، محـصول کـار آنهـا          در تولید وظـایف مختلفـی انجـام مـی         

متفاوت بود به این علت اهمیت کار افراد در تولید با هـم تفـاوت               
در تحـت   . شـد   اری می کرد و لذا بطور متفاوتی قیمت گذ        پیدا می 

چنین شرایط اصل تقسیم مساوی تولیدات که سابق وجود داشـت           
کـرد بیـشتر دریافـت        به هم خورد، اکنون آن که بیشتر تولید مـی         

اصل تقسیم برابر ناگزیر مختل گردید، این شـکل تقـسیم    . کرد  می
کـرد    در آن شرایط جنبه مترقی داشت زیرا انـسان را تـشویق مـی             

انجام دهد و سهم بیشتری دریافـت دارد و ایـن           که فعالیت بیشتری    
خود باعث پیـشرفت تولیـد و نیروهـای مولـده و بـاالخره جامعـه                

  . گردید
شکل جدید تولید، یعنی تولید جدا       :خانواده پدرشاهی 

جدای افراد کمون تغییراتـی در مناسـبات تولیـدی و بـاالخره در              
کـار  روبنای کمون بوجود آورد، قبایل و طوایـف کـه دیگـر بـه               

های کوچکتری تجزیـه شـدند و    اشتراکی احتیاج نداشتند به گروه   
های پدرشاهی درآمدند کـه هـر کـدام از ایـن              به صورت خانواده  

ای و  هــا واحــد اقتــصادی مــستقلی شــدند، روابــط قبیلــه  خــانواده
ای سابق به مقدار زیادی از بین رفت و روابط جدیـدی بـین                طایفه

ز نظر اقتصادی استقالل داشتند     های پدرشاهی مختلف که ا      خانواده
ای از همسایگانی     جامعه کمون بصورت جوامع منطقه    . بوجود آمد 
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   .کرد درآمد های اقتصادی آنها را متحد می که هدف
تضاد بین نیروهای جدیـد و مناسـبات تولیـدی          

 پیشرفت نیروهای مولـده بـه جـای رسـیده بـود کـه یـک         :قدیم
هــای دیگــر  وادهتوانــست بــدون کمــک خــان خــانواده کمــون مــی

مثالً استفاده از خـیش و      . ای تامین کند    احتیاجات خود را تا اندازه    
بیل در زراعت دیگر احتیـاج بـه عمـل دسـتجمعی عـده زیـادی از                 

ولـی  . عملـی بـود    اعضای کمون نداشت و حتی این کار گاه غیـر         
هنوز در کمون مناسبات تولیدی قبلی بطور عمده حکمفرما بـود،           

اکنون که کار مشترک به     . چیز متعلق به همه بود    یعنی تقریباً همه    
هـای کمـون جداگانـه تولیـد        شکل سابق وجود نداشت و خـانواده      

ــستقل    مــی ــاً م ــد تقریب ــا تولی ــد وجــود مالکیــت مــشترک ب کردن
به ایـن ترتیـب بـین مناسـبات         . های جدا از هم، متضاد بود       خانواده

زم ال. تولیدی قدیم و نیروهای مولده جدید تـضاد شـدت گرفـت           
بود مناسبات تولیدی جدیدی جـایگزین مناسـبات تولیـدی قـدیم            

  .شود
 باوجود تغییرات حاصـله در    :پیدایش مالکیت شخصی  

ای باقی مانـده      جامعه کمون، مناسبات تولیدی قدیم هنوز تا اندازه       
بود، به این ترتیب که زمین، جنگل رودخانه و بطور کلی وسـایل             

قبایــل کــشاورزی هــر در . اصــلی تولیــد جنبــه اشــتراکی داشــت
کـرد و خانـه و لـوازم          خانواده قطعـه زمـین معینـی را کـشت مـی           

هـا بـه    ایل دامپرور گلهدر قب. شخصی مخصوص به خود نیز داشت  
اکنـون دیگـر هـر      . هـا قـرار گرفـت        مالکیت خانواده  تدریج جزء 

خانواده کار تولیدی مخصوص به خود داشت که مالـک آن بـود             
در بـاال گفتـیم مالکیـت مـشترک         ولی در عین حال همـانطور کـه         
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شـد    مالکیت یک خانواده تشکیل می    . وسایل اصلی تولید باقی بود    
.  های اشتراکی قبیله    از ابزار تولید، دام، خانه و قطعه زمین از زمین         

هـا در     این شکل جدید تولید باعـث پیـدایش مبادلـه بـین خـانواده             
رک مـشت ها بـا مالکیـت        مالکیت شخصی خانواده  . داخل کمون شد  

توسعه مالکیت شخصی، مالکیت اشتراکی     . ضاد بود تمام کمون مت  
داشــت و ایــن خــود باعــث پیــدایش   کــم از میــان بــر مــی را کــم
  . گردید فقیر می های غنی و خانواده

 وقتی وسایل تولید ابتدایی و ساده       :داری  پیدایش برده 
توانـستند    بود اعضای کمـون بـا عمـل دسـتجمعی خـود فقـط مـی               

در آن موقـع    .  اولیه خود را به سختی تولید کننـد        احتیاجات ساده 
هـا   استثمار انسان از انسان میسر نبود، به این علت بود که در جنگ         

 ولــی اکنــون چــون اســرا .کــشتند بــین قبایــل اغلــب اســرا را مــی
توانستند بیش از احتیاجات اولیه خود تولید کنند، لـذا آنهـا را               می
ر، آنان را بکـار واداشـته و        کشتند و با دادن غذای بخور و نمی         نمی

کردنـد ایـن       شان آنها را استثمار مـی       با استفاده از تولیدات اضافی    
 این بردگان اولیه هیچگونـه حقـی        ،اسرا به صورت برده درآمدند    

داشـتند کـه قـادر بـه           فقط تا آن زمانی آنها را نگـه مـی           و نداشتند
سـی  به این ترتیب یکی دیگر از خصایص اسا       . تولید اضافی بودند  

نظام کمون اولیه یعنی کار اجتماعی مبتنـی بـر همکـاری برادرانـه      
بردگــان دوشــادوش ســایر اعــضای . تولیدکننــدگان از بــین رفــت

کردند، لیکن از تمام حقوق انسانی محروم بودند و           کمون کار می  
قسمت اصلی زحمـت آنهـا صـرف بوجـود آوردن تولیـد اضـافی               

در . ای کمـون بـود     ایجاد ثروت بـر    منشاءشد و     جهت دیگران می  
ابتدای امر بردگان به تمام قبیله تعلـق داشـتند ولـی بـا پیـدا شـدن        



 47

هـای    های متنفذ و غنی پدرشاهی، بردگان و سـایر ثـروت            خانواده
  . کم در انحصار آنها درآمد اشتراکی قبیله کم 

در اجتماعی کـه قـبالً در آن مناسـبات           :پیدایش طبقات 
اشتراکی وسـایل تولیـد وجـود       تولیدی برادرانه بر مبنای مالکیت      

داشت اکنون سه گروه پیدا شده بود که هر یک به شکل خاصـی              
  :ها عبارت بودند از این گروه. شدند با وسایل تولید مربوط می

 بردگان، محـروم از تمـام حقـوق مالکیـت کـه خـود               ـ الف
  .داران بودند جزئی از مالکیت آقایان یعنی برده

 تولید و نیز بردگان بوده و       داران که مالک وسایل      برده ـ ب
  .کردند آنها را استثمار می

هـای کـوچکی بـوده و          مردمان آزاد که دارای مالکیت     ـ پ
  . متکی به کار محدود خود بودند

بتدریج این مردمان آزاد یا خـرده مـالکین، خانـه خـراب و              
 و بـر ثـروت وتمـول عـده          شـدند   رشکسته شده مبدل به برده می     و

شـد و      صاحبان برده بودند افـزوده مـی       کمی از اعضای کمون که    
این تغییرات در قبایل کمـون،      . گردید  تعداد بردگان آنها زیاد می    

در وضع ساختمان جامعه و در تمام شئون زندگی تغییراتی بوجود           
کم حاکم بر تمام امور   بطوری که دستجات ثروتمند کم ،آورد  می

شـدند و همـه       دار رهبری نیروهای قبیله نیز می       جامعه شده و عهده   
بکــار ) نـه منــافع کمـون  (چیـز را در جهـت منــافع شخـصی خــود    

کـم    نظام کمون کم    . کردند  بردند و بردگان خود را زیادتر می        می
رسید و نظام اقتصادی و اجتماعی        به آخرین مراحل زوال خود می     

جنگ بین قبایل و پیدا شـدن مـداوم         . بردگی در حال پیدایش بود    
 اصلی به دست آوردن بردگـان جدیـد         شاءمنافراد فقیر در جامعه     
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شد و سرانجام زمانی فرا       تعداد بردگان روز به روز زیادتر می      . بود
. آوردنـد   رسید که قسمت اعظم تولید جامعه را بردگان بوجود می         

بقای مناسبات کمـون دیگـر مـانع رشـد بردگـی نبـوده و بـه ایـن                   
  .  داری جایگزین نظام اجتماعی کمون گردید ترتیب برده
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  فصل چهارم  

  داری و نظام برده
  توسعه و تکامل آن

  زیربنای نظام برده داری
 همزمان بـا توسـعه و تکامـل تجربیـات           :نیروهای مولده 

ها در کار، ابزار فلزی نیـز بـه پیـشرفت مـداوم خـود ادامـه                   انسان
بکار بردن ابزار فلزی در کشاوزی به صورت خیش و بیـل   . داد  می

. و تکامـل بیـشتر کـشاورزی گردیـد        و ابزار دیگـر سـبب توسـعه         
ســاختند،  وران دائمــاً ابــزار کــار و مــصنوعات جدیــدی مــی پیــشه

های گونـاگون بوجـود       شد و حرفه    تجارب تولیدی آنها زیادتر می    
بافنــدگی، آهنگــری، مــسگری، کــشتی ســازی، بنــایی، . آمــد مــی

ــشه ــاغی، شی ــاط    دب ــد و در برخــی نق ــود آم ــره بوج ــازی وغی  س
های ساده به عرصه ظهـور        اولین ماشین . شتآجرسازی نیز آغاز گ   

های مخصوص برای حمل و نقل از جمله حمـل و             رسیدند، دستگاه 
هـایی کـه بـرای        مانند دسـتگاه  (غیره بوجود آمدند      ها و   نقل سنگ 

شبکه آبیاری، ساختن سدها،    ). رفتند  ساختن اهرام مصر به کار می     
ی در  ها و مخازن بزرگ آب همگی نـشانه پیـشرفت کـشاوز             کانال

این دوره بود، با توسعه مبادلـه کـاال و بـه وجـود آمـدن تجـارب                  
های   های زمینی و دریایی مختلفی به وجود آمد، آغاز مسافرت           راه
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. سـازی را بـه وجـود آورد         سـازی و قـایق      دریایی احتیاج به کشتی   
هـای    های جنگی و سایر سالح      تکنیک نظامی پیشرفت کرد و ارابه     

  . ر وسیعی مورد استفاده قرار گرفتساخته شده از فلزات به طو
داری،   در شـیوه تولیـدی نظـام بـرده         :مناسبات تولیدی 

صاحبان برده مالک وسایل تولید، محصوالت تولید شـده و خـود            
آنان حق داشتند آنها را بکشند و یا خرید و فروش (بردگان بودند 

اما بردگان هیچگونه وسایل تولیدی نداشته و از آنچه تولید          ) کنند
شـد و از      شد فقط به اندازه قوت بخور و نمیر به آنهـا داده مـی               یم

مطـابق قـوانین    . تـرین حقـوق انـسانی نیـز محـروم بودنـد             ابتدایی
ی شخـصی دیگـر ماننـد اذیـت و            بردگی هر آزار جسمی بر بـرده      

شد و جریمه مختصری داشت و اگـر          آزار به حیوانات او تلقی می     
ای از    د در مقابل بـرده    کشت موظف بو    ی دیگری را می     کسی برده 

 ،آمـد   ی برده به هیچ وجه به حساب نمی         خانواده. خود به وی دهد   
برای خرید و فروش برده هیچ محدودیتی در کـار نبـود، بـرده را            

توانستند به عنوان هدیـه بـه دیگـری ببخـشند و بردگـان یـک                  می
هر برده با نـشان صـاحبش   . رسیدند دار به فرزندان او ارث می  برده

داری   که به قوانین مالکیت بـرده      شد کسانی   حیوانات داغ می  مانند  
مثالً مجـازات دزدیـدن     . کردند مجازات شدیدی داشتند     تجاوز می 

  . دادن برده فراری اعدام بود برده یا پناه 
های کوچک زارعین     داری مالکیت   در مناسبات تولیدی برده   

دائمـاً  گرچه ایـن افـراد      . وران و تجار نیز وجود داشت       آزاد، پیشه 
داری از دست داده به ارتش بردگان        استقالل خود را با توسعه برده     

پیوســتند ولــی کــم و بــیش موجودیــت خــود را در مناســبات  مــی
آنها با کار شخـصی یـا مبادلـه         . کردند  داری حفظ می    تولیدی برده 
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داری با توسـعه      نظام برده . دادند  تولیدات به زندگی خود ادامه می     
ی   بر مبنای مبادله  .  کاال و بردگان رواج یافت     تولید اضافی، مبادله  

   .ی نقدی و شهرها به وجود آمدند  سرمایه، پول، تجارتـکاال
  مبادله کاالیی

 کاال در واقع تولیدی است که نه برای مصرف          :تعریف کاال 
تولید شده است و لذا تعویض      ) تعویض(شخصی بلکه برای مبادله     

  . دله کاالیی گوییمیا مبادله این تولیدات را با هم مبا
 مبادلـه کـاال در نظـام کمـون اولیـه بـه طـور                :پیدایش پـول  

. داری شکل وسیعتری یافت     گرفت ولی در برده     استثنایی انجام می  
 ،با توسـعه مبادلـه در هـر منطقـه بـر حـسب اوضـاع و احـوال آن                   

شد که تقریباً تمام کاالها       کاالیی از بین کاالهای دیگر انتخاب می      
شدند یعنی ارزش کلیه کاالها بوسـیله ایـن کـاال             یبا آن تعویض م   

گردید و این کاال را در اصطالح اقتصادی معادل عمومی            تعیین می 
در ابتـدا ایـن کـاال       . ارزش گویند که در حقیقت همان پول اسـت        

بـا  . غیـره   عبارت بود از پوست، خز، چهارپا، گندم، نمک، عـاج و          
 طـال بـه عنـوان       پیدایش فلزات از آهـن، مـس و سـرانجام نقـره و            

این فلزات کـه ابتـدا      . معادل عمومی ارزش یعنی پول استفاده شد      
کـم شـکل      رفتند با پیشرفت صنعت کم      به صورت شمش به کار می     

به این ترتیب پول بـه منزلـه معـادل عمـومی            . سکه به خود گرفت   
ای جهت تعویض تولیدات شکل مشخصی پیـدا          ارزش یعنی وسیله  

. مال پـول روز بـه روز وسـیعتر شـد          با پیشرفت بردگی استع   . کرد
بنابر این پول کاالی مخـصوصی اسـت کـه بـرای مبادلـه بـا تمـام                  

تـرین شـکل خـود یعنـی          رود و از ابتـدایی      کاالهای دیگر بکار می   
یک کاالی کثیرالمصرف مثل پوست، خز، چهارپا و غیره شـروع           
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  .شده و دائماً رو به تکامل بوده است
جـر بـه پیـدایش گـروه         توسـعه مبادلـه من     :پیدایش تجار 

مخصوصی از مردم شد که خود شان در تولید شرکت نداشـتند و             
شغل شان فقط مبادله کاال و برده بین مناطق مختلف یعنی تجـارت             
بــود و از ایــن راه ســهمی از محــصوالت تولیــد شــده را بــه خــود 

دادند، این گروه تجـار نامیـده شـدند و بـا مـشخص                اختصاص می 
  .ین تقسیم اجتماعی کار به وجود آمدشدن تجارت در واقع سوم

 روابط تجارتی ابتدا بین جـوامعی کـه در          :روابط تجارتی 
دو هـزار   . ها قرار داشتند به وجود آمـد        سواحل دریاها و رودخانه   

ها شهری در کنار دریای مدیترانه سـاختند   فنیقی سال قبل از میالد
ا آنهـا روابـط تجـارتی بـ       . که شغل اصلی ساکنین آن تجـارت بـود        

آسیای صغیر، قبرس، یونان و سایر ممالک کنار دریـای مدیترانـه            
بر مبنـای احتیـاج بـه توسـعه تجـارت و بـسط       . برقرار کرده بودند  

هـای دریـایی و       روابط تجارتی با نقاط مختلف و ممالک دیگر راه        
های تجـارتی بوجـود آمـد کـه ممالـک دور              زمینی برای مسافرت  

 راه قـدیمی کـه چـین را از          مثالً. ساخت  دست را به هم مربوط می     
ــوط     ــه مرب ــران و ممالــک مدیتران ــه ای ــیای مرکــزی ب ــق آس طری

هـا فلـزات، چـرم، بـه خـصوص            چینـی . ساخت به وجود آمـد      می
 "جاده ابریشم "کردند و این راه به        ابریشم را از این راه صادر می      

پیدایش تجارت و بسط روابط تجارتی بین اقوام  . معروف شده بود
های بـسیاری     ی بشریت کمک    ه پیشرفت همه جانبه   و ملل مختلف ب   

  کرد و از طرف دیگر سبب تجمـع بیـشتر سـرمایه در دسـت عـده                
های موجـود در جامعـه        معدودی از افراد جامعه گردید و نابرابری      

  . را افزایش داد
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 بـا توسـعه تجـارت، منـاطق مـسکونی           :پیدایش شـهرها  
ار زنـدگی   وران و تجـ     جدیدی به وجود آمدند کـه در آنهـا پیـشه          

گرفت، این مناطق     کردند و معامالت مختلف در آنجا انجام می         می
شـهرها  . که مرکز صنایع دستی و تجارت بود شـهر نامیـده شـدند            

های نظامی، اطـراف محـل سـکونت شـاهان و             معموالً نزدیک قلعه  
حکــام آنهــا، در محــل ســکونت دایمــی قبایــل ، نزدیــک مراکــز  

هـای تجـارتی بنـا         تقـاطع راه   ها و یـا در محـل        مذهبی، کنار چشمه  
  . شدند می

 توسـعه    ):سرمایه ربـایی  (پیدایش سرمایه نقدی    
هـای اقتـصادی افـراد جامعـه را           بردگی و مبادله کاالیی نـابرابری     

فقرا برای بـه دسـت آوردن قـوت بخـور و نمیـر              . داد  افزایش می 
شدند از ثروتمندان ابزار کار، پول، گندم و          خود اغلب مجبور می   

عدم پرداخت این دیون به مفهـوم بـرده شـدن           .  ض کنند غیره قر 
و این خود تعداد بردگان را بـه        ) وام بردگی (شخص مقروض بود    

دادنـد از     آنها که پول قـرض مـی      . کرد  طور روز افزون اضافه می    
  ای کـه شـغل اصـلی        خواران حرفه   این راه ثروتمندتر شده و به ربا      

دند و بـه ایـن      شان قرض دادن پول و گـرفتن ربـح بـود مبـدل شـ              
  .  نقدی پیدا شد ترتیب اولین شکل سرمایه

   روبنای نظام برده داری
. داری، جامعه برای اولین بار به طبقـات تقـسیم شـد             در برده 

در جریان تالشی کمون اولیه دیدیم که عامل اصلی تقسیم جامعـه            
به طبقات عامل اقتصادی یعنی پیدایش مالکیت خصوصی، تولیـد          
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حال قبـل از بررسـی   . تغییر مناسبات تولیدی بود   اضافی و باالخره    
  داری ببینیم تعریف طبقه چیست؟ طبقات جامعه برده

قه گروه بزرگی از مردم یـک جامعـه را گوینـد             طب :طبقه
آن جامعـه   ) اقتـصاد (که موقعیت مشابه و معینی در نظام تولیـدی          

 :گـردد  وامل زیر تعیـین مـی  ـع این موقعیت بر حسب .داشته باشند 
 موقعیـت آنهـا در      ــ 2 .ل روابط آنها نسبت به وسایل تولیـد        شک ـ1

شـده    ز محـصول تولیـد       میزان سهمی که ا    ـ3. نظام اجتماعی تولید  
داری ایـن      در جامعـه بـرده     نـیم یحال بب . دهند  به خود اختصاص می   

 . قاتی به چه شکل بوده استتقسیم طب
داری دو طبقــه اصــلی عبارتنــد از  در بــرده :طبقــات اصــلی

داران مالــک وســایل تولیــد و خــود   ران و بردگــان، بــردهدا بــرده
آنها در تولید شرکت نداشـتند ولـی قـسمت اعظـم            . بردگان بودند 

آمد به خـود اختـصاص        آنچه را که از زحمت بردگان به دست می        
بردگان برعکس آنان، فاقد هر نوع وسایل تولید بوده و          . دادند  می

ــود   ــان ب ــر دوش آن ــدی ب ــام زحمــت تولی ــه در ح. تم ــت کلی قیق
آوردنـد    های اجتماعی و اسباب معیشت را آنها به وجود می           ثروت

اما فقط سهم ناچیزی به انـدازه قـوت بخـور و نمیـر بـه آنهـا داده                   
  . شد می

داری    در نظـام بـرده      ):هـا   اقشار یـا گـروه    (طبقات غیراصلی   
هـایی از مردمـان آزاد        عاله بر دو طبقه اصلی گفتـه شـده، گـروه          

وران، تجـار و      داران کوچـک، پیـشه      ها، دام   مینمالکین کوچک ز  (
هـا را اقـشار       وجود داشـتند، ایـن گـروه      ) داران اولیه   خرده سرمایه 

هــا در حقیقــت بــه وجــود  ایــن گــروه. گوینــد اجتمــاعی نیــز مــی
دالیزم و فیـــو(هـــای  آورنـــدگان طبقـــاتی بودنـــد کـــه در نظـــام
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  . به عرصه ظهور رسیدند )داری سرمایه
بـا پیـدایش طبقـات،       :آنیـت   مبارزه طبقـاتی و اهم    

تاریخ بشریت همواره شاهد مبارزات سخت و مداوم طبقاتی بـوده           
ای خاتمـه     ی که سرانجام بر غلبـه و حاکمیـت طبقـه          مبارزات. است

ایـن مبـارزات    . قه دیگری را به حاکمیت رسـانده اسـت        داده و طب  
داری شکل گرفته و به اشکال مختلف تا فتح نهایی            طبقاتی در برده  

پایـه مبـارزات طبقـاتی در       . زم در جهان ادامه خواهد یافت     کمونی
اخـتالف فـاحش وضـع      ) های طبقاتی بعدی آن     مانند رژیم (بردگی  

اقتــصادی، چگــونگی زنــدگی و از همــه مهمتــر وجــود مالکیــت  
بردگـان از تمـام حقـوق انـسانی         . خصوصی در جامعه بوده اسـت     
 خود جزئی شدند و ای استثمار می محروم بودند و به طور وحشیانه   

گردیدند و با تمام وجود خواهـان         داران محسوب می    مالکیت برده 
 لـذا در    .داری بودنـد    محو و نابودی وضع موجود یعنی نظام بـرده        

هـا و   ای کامالً انقالبـی بودنـد، بـه طـوری کـه قهرمـانی             واقع طبقه 
ای از مبارزات طبقاتی آنها به یادگـار   های سخت و افسانه    فداکاری

وران و سـایر      دار، زارعـین آزاد، پیـشه       ر جامعه بـرده   د. مانده است 
داران  اقشار در مبارزات انقالبی بردگان علیه ظلـم و اسـتثمار بـرده         

هـا نیـز مـورد تجـاوز          فعاالنه شرکت داشتند، چون خود این گروه      
  . داران بودند برده

ت و بـه وجـود       با تقسیم جامعه بـه طبقـا       :پیدایش دولت 
از مبـارزات و انقـالب      ی جلـوگیری    آمدن مبارزات طبقـاتی، بـرا     

بردگان و نیز برای اینکه بتوانند آنها را به کار کـشیده و وادار بـه         
داران نمایند احتیاج بـه دسـتگاه مـداوم و مقتـدری              اطاعت از برده  

شد که برای حفظ منافع صاحبان        این دستگاه دولت نامیده می    . بود
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 دولت نیـز ماننـد      پیدایش. جود آمد وداران به     برده در مقابل برده   
هر پدیده دیگر یک مرتبـه انجـام نگرفتـه بلکـه مراحـل تکـاملی                

  . چندی را طی کرده است
در دولت  ) داران  برده(قه حاکم   ب قدرت ط  :وظایف دولت 

اولین وظیفـه اساسـی دولـت عبـارت بـود از            . شد  بردگی جمع می  
هایی کـه علیـه آنـان         حفظ منافع طبقه حاکمه و فرو نشاندن طغیان       

دومین وظیفه دولت عبارت بـود از بـسط قلمـرو           . گرفت   می انجام
حاکمیت خود به وسیله تصرف مناطق همـسایه بـه منظـور کـسب              

چنانچـه  . گذاران خود   بردگان جدید یا تبدیل اقوام دیگر به خراج       
های مختلفی بـه      های خود دستگاه    گفتیم دولت برای اجرای منظور    

هـا    قاصـد دولـت   یکی از وسایل اصـلی اجـرای م       . آورد  وجود می 
  . بود) ارتش(نیروی جنگی 

 نیروهای نظامی کمون اولیه از تمـام        ):ارتش(نیروی جنگی   
شد در حالی کـه       اعضای طایفه که قادر به جنگ بودند تشکیل می        

ایـن  . داری نیروی نظامی جدیدی به عرصـه ظهـور رسـید            در برده 
 نیرو از مردم به وجود آمد ولی در برابر آنهـا قـرار گرفـت، ایـن                

نیرو عبارت بود از ارتشیان مزدوری که وظیفه آنها دفاع از منـافع            
  . داران بود خودخواهانه و غارتگرانه برده

داری را مـورد      های برده   ما در این جا بعضی از اشکال دولت       
  : دهیم بررسی قرار می

ای به     اتحاد قبیله  ):اولین شکل دولت  (ای      اتحاد قبیله 
هـای بردگـی از       ست و بیشتر دولت   منزله اولین شکل دولت بوده ا     

ترین قبایل مرکز این      قویترین و کثیرالعده  . این مرحله گذشته اند   
اتحاد بودند، اتحاد قبایل معموالً بر مبنای توافـق روسـای آنهـا بـا               
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آمد و قبایل دیگر را نیز با غلبه بر آنها وادار          یکدیگر به وجود می   
غالب و قوی به تـدریج      روسای قبایل   . کردند  به اتحاد یا تبعیت می    

این حکام موروثی شاه    . کردند  قدرت و نفوذ خود را موروثی می      
  . نامیده شدند

ای تنها     اتحاد قبیله  ):پیدایش دربار (استبداد بردگی   
افزایش تدریجی قدرت روسـای قبایـل و        . پیش درآمد دولت بود   

های آنـان منجـر بـه ایـن شـد کـه               شاهان و تقویت و بسط دستگاه     
. داران تبـدیل شـود      ای به خودکامگی و اسـتبداد بـرده         لهاتحاد قبی 

هـای    شاهان به تدریج بر قـدرت و نفـوذ خـود افـزوده و دسـتگاه               
شاه در راس قدرت    . عریض و طویلی برای خود به وجود آوردند       

هـا دارای تمرکـز شـدیدی         ایـن قبیـل دولـت     . دولتی قرار داشـت   
ی در اختیـار    یه و مـذهب   ییـه، قـضا   یتمام قـوای مقننـه، اجرا     . بودند

مجموعه دستگاه عریض و طویلی را کـه شـاه          . شاهان قرار داشتند  
و سایر مدافعین منافع طبقه حاکم در کنار او برای خود به وجـود              

های آنـان، کشیـشان،       شاهان و خانواده  . آورده بودند دربار گویند   
مباشرین، مستحفظین، نویسندگان، مـاموران اخـذ مالیـات و سـایر            

شـاهان بـه    . لتـی تـشکیل دهنـدگان دربـار بودنـد         عمال دستگاه دو  
هـای اداری بـرای       هـای حاکمـه دسـتگاه       کمک سایر عناصر هیئت   

  . اداره امور به وجود آورده بودند

 داری فرهنگ و ایدئولوژی برده

هـای مختلـف و        گرچه مذهب در سرزمین    :نقش مذهب 
هـای مـذهبی بـسیار        در بین اقوام اشکال گوناگونی داشته و افسانه       
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نوعی پیدا شده معهذا ماهیت تعالیم همه آنها یکسان بـوده اسـت             مت
های زحمتکش از راه      و آن عبارت است از به اطاعت کشیدن توده        

ترساندن آنان از خدایان خشمگین کـه همـواره مراقـب انـد و در               
ــا پــس از مــرگ    ــدگی ی صــورت ســرپیچی گناهکــاران را در زن

ت و اصـولی دیـده      در بسیاری از مذاهب تعلیما    . کنند  مجازات می 
شود کـه بـه طـور کلـی حـاکی از مجـازات خداونـدان بـرای                    می

و نوید پـاداش در دنیـای پـس از مـرگ            » جهنم«اشخاص نافرمان   
هـا را تحمـل       برای کسانی است که در دنیا رنج و عـذاب         » بهشت«

در تمـام مـذاهب بـرای قـانع کـردن و            » روحانیون«. کرده باشند 
شدند    وسایل مختلف متشبث می    ها به   تحت اطاعت نگهداشتن توده   

تا به آنان بقبوالنند که قدرت و تسلط و برتری طبقات بـاال امـری               
چنانچه گفتیم مبارزات بین قبایـل و علـل عوامـل           . خدادادی است 

ها و به وجـود آمـدن شـاهان           مختلف دیگر منجر به پیدایش دولت     
بـه وجـود    . مستبد گردید که حاکم مطلق سرزمین بزرگـی بودنـد         

حاکم مطلق در جامعـه ایـن فکـر را در پیـروان مـذاهب بـه                 آمدن  
وجود آورد که بـین خـدایان خـدایی برتـر و بـاالتر از همـه الزم                  

پلـی  (است و این عبور تـدریجی عقایـد مـذهبی از چنـد خـدایی                
در اکثر جوامع بـشری     ) ئزمیمنوت(به یک خدایی یا توحید      ) ئزمیت

 مستبد متمرکز   های محلی به یک دولت      همزمان با تبدیل حکومت   
بـرای  . و در راس آن شاه یا امپراتور واحد، به وجود آمـده اسـت            

حفظ قدرت مطلقه شاه الزم بود وجود خدای بزرگی که مسلط بر    
خدایان دیگر باشد در ذهن مردم تقویـت گـردد و شـاه بـه منزلـه            

 . انعکاس این قدرت بزرگ در روی زمین قلمداد شود
یاجـات مـادی    احت:پیدایش و رشد نظریـات علمـی    
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ها و پیشرفت نیروهـای مولـده و توسـعه مناسـبات متقابـل و               انسان
انتقال تجربیات بین مردم در یک جامعه و نیز بین جوامع مختلـف             
بشری سبب به وجود آمدن انواع مختلف نظریـات علمـی گردیـد             
که در ابتدا ساده و محدود بود و به تدریج رو به توسـعه گذاشـت                

ها وسـیعتر و عمیقتـر        ولید و تجربیات انسان   و همزمان با پیشرفت ت    
. شده و به طور الینقطع به تکامـل خـود ادامـه داده و خواهـد داد                

هـا بـه نگهداشـتن حـساب ذخـایر و یـا               مثالً در ابتدا احتیاج انـسان     
محصوالت شان، برای شمارش تعـداد دامهـا وغیـره حـساب را بـه               

مــین و گیــری قطعــات ز و احتیــاج شــان بــه انــدازه. وجــود آورد
گیـری و ترسـیم شـکل مـصنوعات        چگونگی تقسیم آن و یا اندازه     

مختلف و غیره هندسه را به عرصه ظهور رساند که مجموع حساب            
کشتیرانی در  . داد  و هندسه، ریاضیات اولیه آن زمان را تشکیل می        

کرد کـه بـرای یـافتن         های دریایی ایجاب می     دریاها و شناختن راه   
 حرکـت خورشـید و مـاه و غیـره کمـک             هـا و نیـز      ها از ستاره    راه

بگیرند و روز و ماه و فـصل و سـال را بـرای کـشت و زرع خـود                    
سـالنما یـا    (به این ترتیـب اشـکال بـسیار اولیـه نجـوم             . تعیین کنند 

گیـری   سـاختن ابـزار فلـزی، انـدازه     . وغیره به وجود آمـد    ) تقویم
میزان و مقاومـت، درجـه ذوب فلـزات و تغییـرات مختلـف آنهـا                

بناً بـر ایـن     . اولین قوانین فزیک و شیمی را به بشر شناساند        وغیره  
علوم با اشکال ساده و ابتدایی خود آغاز و بـر حـسب احتیاجـات               

  . ها و به تدریج رو به توسعه و تکامل نهاده اند انسان
 چنانچه دیدیم در دوران کمون اولیه، نقاشی به وجود          :خط

ه تدریج رو به تکامـل      آمد که ابتدا به صورت بسیار ساده بوده و ب         
هـا بـه علـت        در جریـان پیـشرفت مناسـبات متقابـل انـسان          . گذارد



 60

ــه را        ــدا آنچ ــوعات ابت ــضی موض ــت بع ــه ثب ــان ب ــات ش احتیاج
کـشیدند و توسـعه و تکامـل          خواستند بنویسند شکل آن را مـی        می

این امر منجر به پیـدایش خـط تـصویری گردیـد کـه در آن هـر                  
و ایـن خـط بـه پیکتـوگراف      تصویر نشانه مطلـب یـا حرفـی بـود           

بــا ظهــور بردگــی و توســعه و . معــروف گردیــد) تــصویرنگاری(
تکامل آن، انـسانها بـرای ثبـت قـوانین، میـزان ثـروت، کمیـت و                 

شـد وغیـره      کیفیت محصوالت مورد مبادله و یا آنچه ذخیـره مـی          
احتیاج زیادی به نوشتن داشـتند، لـذا خـط تـصویری را توسـعه و                

ی هر مطلب یـا حرفـی عالمتـی قـراردادی            کم برا   تکامل داده کم  
) عالمـت نگـاری   (این خط جدیـد را ایـدئوگراف        . درست کردند 

گویند و بـاالخره در نتیجـه توسـعه و تکامـل بیـشتر آن سـرانجام                 
ها برای اولین بار الفبا را اختراع کردنـد کـه پایـه و اسـاس                  فنیقی

تکامل الفبای یونانی و کلدانی است و الفبای امروزی از توسعه و            
خـط میخـی نـوعی      . الفبای یونانی و کلدانی به وجود آمده اسـت        

پس سیر تکاملی خط را میتوان چنین       . خط ایدئوگراف بوده است   
 :خالصه کرد

  
  
  
  
  

داران برای     برده :داری  ادبیات و هنر در دوران برده     
تجلی قدرت خود و ستایش حکام که حافظ منافع آنان بودنـد بـه              

هـای    ها و لشکرکـشی     ان و قهرمانی  خصوص وصف قدرت پادشاه   

خط   )     پیکتوگراف(خط تصویری      نقاشیهای ساده اولیه    
الفبای فنیقی         الفبای یونانی)         ایدئوگراف(عالمتی 

 .     خط امروزی    وکلدانی      
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. آنان، مقاله نویسی، تاریخ نویسی، شعر و نثر را به وجود آوردنـد            
انگیـز خـود و انتقـاد از وضـع            بردگان نیز برای تجسم وضع رقـت      

موجود و جلب حمایت دیگران شعرا و نویسندگانی از میان خـود            
ــواع نظــم و نثــر و    ــه ایــن ترتیــب ان ــد و ب ــه وجــود آورده بودن ب

ادبیـات در  . های اولیه در ادبیات به طور کلی به وجود آمـد          کسب
روز رو بـه  ه دوره بردگی شکل مشخصی به خود گرفـت و روز بـ      

در هر دورانی از تاریخ بشر، هـر یـک        . توسعه و تکامل بوده است    
های ادبی مخصوص به خود به وجود آورده اند و       از طبقات سبک  

پر شـکوه ادبیـات پیـشرو    این جریان تکاملی تا به امروز که عصر     
پرولتاریایی است ادامه یافته است و همچنان به تکامل خود ادامـه            

  . دهد می
 چـون تکلـم، نوشـتن و خوانـدن تمـام احتیاجـات              :نقاشی

نقاشـی  . ساخت نقاشی توسعه و تکامل یافت       ها را مرتفع نمی     انسان
که در دوران کمون و از اشکال بسیار ساده اولیه خود آغاز گشته             

هـای مختلـف زنـدگی بـشر رو بـه              همزمان با پیـدایش دوران     ،دبو
تکامل بوده است و در هـر دوره بیـان کننـده حـاالت و عواطـف                 

نقاشـی در   . انسانها و نشاندهنده زندگی دوره مربوطـه بـوده اسـت          
دوران بردگی بیشتر برای تزئین قصر شاهان، معابد و مقابر به کار            

لوژی جامعـه بردگـی بـوده       رفته و بیشتر منعکس کننده ایـدئو        می
  . است

 موسیقی و مجـسمه سـازی       :موسیقی و مجسمه سازی   
نیز وسیله دیگری برای نشان دادن مظاهر زندگی و بیان احساسات           

ترین آالت یعنی نی آغـاز        موسیقی از ساده  . و عواطف انسانهاست  
 سـازی نیـز بـرای        از مجـسمه  . و به تدریج رو به تکامل رفته اسـت        
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بـه  . شـد   اهان و امپراتوران و معابـد اسـتفاده مـی         های ش   تزئین کاخ 
شود ادبیـات و هنـر در دوره بردگـی بوسـیله              طوری که دیده می   

طبقه حاکمه برای حمایت و افزایش تسلط امپراتـوران و صـاحبان       
بیشتر شعرا و نویسندگان و هنرمندان      . رفته است   ثروت به کار می   

دگی خود اغلـب     زن ین برخاسته بودند لیکن برای ادامه     یاز طبقه پا  
دادند ولی در عین توصـیف   قه حاکم قرار میخود را در اختیار طب  

قـه  درت فرمانروایـان، فقـر و بـدبختی طب        زندگی مجلل آنهـا و قـ      
دادند و برخـی نیـز بـه انتقـاد از طبقـات               محکوم را نیز نمایش می    

حاکمه پرداخته و هر یک به طریقی با جامعـه بردگـی بـه مبـارزه                
 . پرداخته اند

های سیاسی، فلسفی،      مجموعه نظریات و ایده    :ایدئولوژی
. قانونی، اخالقی، هنـری و مـذهبی وغیـره را ایـدئولوژی گوینـد             

ایـست زاییـده روابـط        ایدئولوژی قسمتی از روبناست و لذا پدیده      
هر طبقه دارای ایدئولوژی خاصـی      . اقتصادی انسانها در هر جامعه    

 بـــا مبـــارزات  مبـــارزات طبقـــاتی،اتیقـــ در جوامـــع طب.اســـت
ایدئولوژی ممکن است در شرایطی نو و       . ایدئولوژیکی توام است  

انعکاس علمی و واقعی و در شرایط دیگـر کهنـه و انعکـاس غیـر                
منـافع طبقـات    . علمی یا غیر واقعـی پدیـده هـای اجمتـاعی باشـد            

دهند ولـی     را پرورش می  ) دروغین(مرتجع ایدئولوژی غیر واقعی     
گرفتن ایـدئولوژی واقعـی و علمـی          کلطبقات انقالبی پیشرو به ش    

داری نیز صاحبان برده و بردگان هر         در نظام برده  . کنند  کمک می 
کدام ایدئولوژی خاص خود را داشتند یعنی بنـابر موقعیـت خـود             
نسبت به مسایل سیاسی، فلسفی، اخالقی، مـذهبی وغیـره افکـار و             
ایده های خاصی داشتند که متضاد هم بود ولی در مجمـوع چـون              
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داران حاکم بودنـد دائمـاً سـعی داشـتند ایـدئولوژی خـود را                 برده
ــد ــسلط کنن ــرده  . م ــه ب ــاکم جامع ــدئولوژی ح ــن ای ــابر ای داری  بن

  .ایدئولوژی صاحبان برده بوده است

 داری تالشی برده جریان

دانـیم نیروهـای       چنانچه می  :پیشرفت نیروهای مولده  
در اواخـر  . نـد ده مولده همواره بالانقطاع به تکامل خود ادامه مـی       

بردگی نیـز همزمـان بـا پیـشرفت تجـارب انـسانها در امـر تولیـد،                  
هـای    ابزار فلـزی در تمـام رشـته       . ابزارسازی، توسعه بیشتری یافت   

هـای جدیـد      انـواع ابـزار   . صنعت و کشاورزی تکامل پیدا کردنـد      
این امر همراه بـا توسـعه       . فلزی در زراعت و صنایع به کار افتادند       

ــا .  باعــث پیــشرفت کــشاورزی و صــنعت شــد تجربیــات انــسانها ب
پیشرفت صنعت تولیدکنندگان در فنون مختلف تجربیـات زیـادی          

دریــانوردی، تجــارت و پیــشرفت نظریــات علمــی در  . اندوختنــد
هـای    کارگـاه . کرد  توسعه و تکامل تولید نقش بزرگی را بازی می        

بزرگی به وجود آمدند که گاه در آنها بیش از صد بـرده بـه کـار                 
 صـنعتی پیـدا     )١(به این ترتیـب اولـین کوپراتیـف       . غال داشتند اشت

صنایع مختلف از قبیل بافنـدگی، کـشتی سـازی، معمـاری،            . شدند
ذوب فلزات و استخراج معادن با استفاده از کار بردگان به وجـود            

ایجاد بناهای بزرگ تاریخی که بـرای سـاختن آنهـا هـزاران             . آمد
                                                 

هـا بـرده بـا کـار مـشترک خـود دسـت بـه تولیـد           هـایی کـه در آنهـا ده    کارگـاه  ـ1
  .زدند مصنوعات معینی می
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بـارزی از پیـشرفت نیروهـای       شدند، نـشانه      برده به کار کشیده می    
در زراعت نیز ساختن سدهای عظیم با اسـتفاده از کـار            . مولده بود 

هـای بـزرگ      های مختلف و ایجـاد کانـال        بردگان به کمک دستگاه   
  . جهت آبیاری ممکن گردید

داری در حــال  مناســبات تولیــدی نظــام بــرده
 توسعه و تکامل نیروهای مولده و تقـسیم بـاز هـم بیـشتر               :تالشی

هـای افـراد       نقدی نابرابری   تماعی کار، مبادله و پیدایش سرمایه     اج
پیـشرفت نیروهـای مولـده،      . جامعه بردگی را باز هم شدیدتر کرد      

.  باالتری بـرد و ایـن امـر تجـارت را رونـق داد               تولید را به مرحله   
روابط تجارتی بین جوامـع مختلـف و مبادلـه تجربیـات بـین آنهـا                

ی افـراد   هـا   ام این عوامـل نـابرابری     تم. باعث توسعه شهرها گردید   
کـرد و     در وسایل تولیـد پیـشرفت مـی       هر ق . جامعه را تشدید کرد   
شــد ایــن وســایل بیــشتر در دســت ثروتمنــدان  تولیــد زیــادتر مــی

بـالعکس فقـرا فقیرتـر شـده و اغلـب مجبـور             . گردید  متمرکز می 
توســعه . بودنــد بــرای گــرفتن قــرض بــه ثروتمنــدان روی آورنــد

. زان وسیعی بر مبنای مالکیت بردگـان قـرار داشـت         اقتصادی به می  
بنابر ایـن مالکیـت بـر وسـایل تولیـد و خـود بـرده و محرومیـت                   

آوردنـد از     کننـدگان از آنچـه خـود بـه وجـود مـی              اکثریت تولید 
مشخصات اصلی مناسبات تولیـدی بردگـی در مرحلـه تالشـی آن             

  . بوده است

 داری    تغییرات حاصله در روبنای برده

داران متنفذ که دارای       گروه برده  :داری  شی برده الیگار
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حکـام، قـضات، روحـانیون بـزرگ،        (کلیه حقوق سیاسـی بودنـد       
کــم قــدرت  در برخــی از جوامــع بردگــی کــم) غیــره یــان وردربا

آنها به منظور مطیع نگهداشـتن      . حاکمه را به خود اختصاص دادند     
ی بردگان و مردمان آزاد دسـت بـه همـه گونـه اعمـال غیـر انـسان                 

های بزرگی از بردگان متمرد را یکجا قتل عام           گاه گروه . زدند  می
هـای    این نوع حکومـت   . کردند تا سایر افراد جامعه را بترسانند        می
داران اشراف صـاحب نفـوذ و قـدرت       داری را که گروه برده      برده

داری گویند که به معنی حکومت متنفـذین          بودند، الیگارشی برده  
  .است

ــرده هــای   در برخــی از حکومــت:داری دمکراســی ب
داری برای اداره امور مملکت، مجالسی به وجود آمدنـد کـه              برده

. حکام و شاهان مجبور بودند با آنها در اداره امور مـشورت کننـد             
ــرده   ــن مجــالس را فقــط گــروه ب ــین اعــضای ای  ،داران داران و زم

وران عمـده      بعـضی از صـنعتگران و پیـشه        ،صاحبان سرمایه نقـدی   
 اینهـا بـرای رسـیدگی بـه امـور مجـامع             .د انتخاب کنند  توانستن  می

دادند که در آن امور سیاسـی، نظـامی و اداری             عمومی تشکیل می  
داری را دمکراسی     های برده   این نوع حکومت  . کردند  را مطرح می  

 . داری گویند برده
 قـدرت را    داری  بـرده   اشراف جوامع  :رـاپیدایش استعم 

هـای هـر      اده و کلیه زمین   یکی پس از دیگری به خود اختصاص د       
کردنـد، لـذا بـسیاری از مردمـان آزاد مجبـور              ناحیه را ضـبط مـی     

هـای    به وجود آمدن کارگـاه    . شدند اراضی خود را ترک کنند       می
شـد صـنعتگران آزاد    بزرگ که در آنها از کار بردگان استفاده می      

مالکین کوچک و متوسط نیز در اثر       . کشاند  را به ورشکستگی می   
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. افتادنـد   بـه فقـر مـی     ) داران  بـرده (ای    توکراسی طایفـه  فشار آریس 
هـای    بسیاری از بازرگانان که برای کسب منافع زیادتر به مسافرت         

الـذکر کـه تـرک        هـای فـوق     رفتند به اضافه گروه     دور و دراز می   
های متمرکز به     کردند در نواحی دیگر که هنوز حکومت        وطن می 

شهرهایی برپا کرده و    وجود نیامده بود مستقر گشته و برای خود         
ایـن  . آوردنـد   کم مردمان آن نواحی را تحت اطاعت خود مـی           کم

هــای مــستقل روابــط اقتــصادی و فرهنگــی تنگــاگی بــا  حکومــت
هـای مرکـزی      پایتخت کشور خـود داشـتند و اکثـراً بـه حکومـت            

این نـواحی آبـاد شـده را کـه تحـت       . دادند  مقتدر باج و خراج می    
بـه  . گفتنـد    داشتند مستعمرات می   های مقتدر قرار    اطاعت حکومت 

این ترتیب در دوران بردگی اولین شکل ابتدایی استعمار کهـن پـا             
  .ی وجود نهاد به عرصه
  :داری در دوران تالشـی آن       گ بـرده  ـــرهنـف

داری   پیــشرفت ادبیــات و هنــر در بــرده:یــشرفت ادبیــات و هنــرپ
ه انعکاسی از پیشرفت تولید و تشدید تـضادهای موجـود در جامعـ            

 این امر سبب شد که شعرا و نویسندگانی به وجود آینـد کـه               .بود
به مخالفت با ظلـم و سـتم طبقـه اسـتثمارگر برخاسـته و در صـف                  

این شـعرا و نویـسندگان      . بردگان علیه صاحبان برده مبارزه نمایند     
ها به وجود آمده و یا اغنیایی بودند که در اثر علل و       از میان توده  

الفبـای کـه در   . ه خـود رانـده شـده بودنـد    عوامل مختلفی از طبقـ  
داری پیدا شده بود، ادبیات و هنر را بـه مرحلـه نـوینی ارتقـا       برده
سرود، اشعار زیبا و نثرهـای مختلـف کـه اکثـراً انعکاسـی از               . داد

زندگی جامعه و مبارزات طبقاتی بردگان بودند، به عرصـه ظهـور            
 جدیـدی   هـای   معماری، مجسمه سازی و نقاشـی بـا سـبک         . رسیدند
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پیدا شدند، برخی از نویسندگان بـه نوشـتن تـاریخ عـصر خـود و                
های هنری و ادبی متضادی که هـر کـدام            گذشته پرداختند، سبک  

  . ی وجود نهادند در خدمت طبقات متخاصم بودند، پا به عرصه
 نظریات علمـی همـراه بـا پیـشرفت     :پیشرفت نظریات علمی  

. فتنـد یا   توسـعه مـی    نیروهای مولده به خود شـکل گرفتـه و دائمـاً          
. ات، نجوم و طب بـه وجـود آمدنـد         علوم آن زمان از جمله ریاضی     

ساختند که ارزش علمی داشـته و از   دانان مسائلی مطرح می  ریاضی
تجربیــات تولیــدی و پیــشرفت فنــون و صــنایع سرچــشمه گرفتــه 

فرضیات علمی در رشته نجوم که زمین و اجرام سماوی را           . بودند
تقـویم شـکل مشخـصی بـه خـود          . یـدا شـدند   دانـستند پ    کروی می 

ــه   ســقراط و . کــرد  روز تقــسیم مــی٣۶۵گرفــت کــه ســال را ب
از (دانشمندان دیگر تجربیات و مشاهدات خود را در علوم طبیعی           

  . به رشته تحریر درآوردند) جمله طب

 پیدایش مکاتب فلسفی

 فالسفه در نظام بردگـی بـه دو         :ماتریالیزم و ایدیالیزم  
کــه معتقــد بودنــد دنیــا و تمــام  آنهــایی. شــدند گــروه تقــسیم مــی

های آن مادی است و روح نیـز از مـاده مـشتق شـده، پیـرو                   پدیده
که معتقد بودند دنیا بـه       مکتب ماتریالیزم بودند و به عکس کسانی      

 جهـان و پدیـده هـای        ،ساخته شده و روح ماده    ) خدا(وسیله روح   
هـای    اندیشه. ندآورد پیرو مکتب ایدیالیزم بود      آن را به وجود می    

. های بسیار قدیم وجـود داشـته انـد          ایدیالیزم و ماتریالیزم از زمان    
هایی که مثالً در مناطق سیالبی سـکونت داشـتند،            زمانی بود انسان  
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خدایان روح  (الطبیعه    عامل به وجود آمدن سیل را نیروهای مافوق       
 ولی پیشرفت نیروهای مولده راه      .)ایدیالیزم(شناختند    می) وغیره

 از جملـه انـسانها      ،ای از قوانین طبیعت را هموار ساخت        کشف پاره 
ــوگیری آن را      ــد و راه جل ــدا کردن ــیل را پی ــدایش س ــل پی عوام

ــد  ــالیزم(دریافتن ــستی و  ). ماتری ــات ایدیالی ــه ایــن ترتیــب نظری ب
اولـین  . ماتریالیستی در دو مکتـب مـشخص نمایـان و آشـکار شـد             

ــان   ــد کــه جه ــست معتقــد بودن ــه فالســفه ماتریالی  از عناصــر اولی
  . گانه، آب، باد، خاک و آتش به وجود آمده است چهار

ــا  :دیالکتیــک و متافزیــک  در سیــستم بردگــی تــوام ب
پیدایش مکاتب ماتریالیزم و ایدیالیزم دو جهان بینی متضاد شـکل           

هـای آنـرا در حالـت حرکـت و            آنهایی که جهان و پدیده    . گرفت
ی وجود عوامل متضاد      تیجهتغییر دانسته و این تغییر و حرکت را ن        

کـه   دانستند، طرز تفکر دیالکتیکی و آنهایی    ها می   در درون پدیده  
دانستند طـرز تفکـر       های جهان را غیر متحرک و الیتغیر می         پدیده

  . متافزیکی داشتند
فلسفه و جهان بینی ماتریالیزم دیالکتیک مدافع طبقه پیشرو         

ا ایـن معتقـدات و      انقالبیـون دوره بردگـی بـ      . و مترقی جامعه بود   
جهان بینی جایی برای خدا یـا روح بـاقی نگذاشـتند و نیـز معتقـد                 
بودند که جامعه بردگی باید تغییـر یابـد و آقـایی صـاحبان بـرده                

ه لکـ خـدا ب نه  الیتغیر و همیشگی نیست و موقعیت صاحبان برده را          
طرفداران این  .  است به وجود آورده  زورگویی و ستم طبقه حاکم      

خواسـتند از راه     هـای بردگـان پیوسـته و مـی          ه قیـام  عقاید اغلب بـ   
از بین فالسفه ماتریالیست یکـی از       . انقالب اوضاع را عوض کنند    

سقراط و افالطـون   . توان نام برد    ترین آنها هراکلیت را می      برجسته
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  . نیز از فالسفه مشهور ایدیالیست بودند

  داری بحران در زیربنای سیستم برده
ی مولـده و مناسـبات      ا بین نیروه  تشدید تضاد 

ــدی ــده در دوران بردگــی   :تولی ــای مول ــیم نیروه  چنانچــه گفت
پیشرفت زیادی حاصل کردند و این توسعه و تکامل همچنان ادامه        

داری و تسلط آنها مبتنی بر        های برده   لیکن حاکمیت دولت  . داشت
اســتثمار بیرحمانــه بردگــان بــود کــه اکثریــت جامعــه را تــشکیل  

یب در اقتصادی که مبتنی بر کار بردگان بود         به این ترت  . دادند  می
مناسباتی حکمفرما بود که مانع پیـشرفت بعـدی نیروهـای مولـده             

ای به نتایج زحماتش نداشت و        زیرا برده به هیچ وجه عالقه     . شد  می
ای   برای اصالح ابزار کار و بهبود مهارت و تجربیاتش هـیچ عالقـه            

کـرد    ه با آنها کـار مـی      به عالوه از وسایل تولیدی ک     . داد  نشان نمی 
نمود لذا تضمینی برای سپردن ابزار قیمتی بـه دسـت             مواظبت نمی 

گسترش بیش از حـد بردگـی عـالوه بـر اینکـه             . او وجود نداشت  
وران   آور بود به تدریج جایگزین کار پیشه        برای زارعین آزاد زیان   

زیـرا اسـتفاده از کـار گروهـی بردگـان توسـط             . آزاد نیز گردید  
وران را بــه ورشکــستگی ســوق   دهقانــان آزاد و پیــشهداران، بــرده
داد و این خود مانعی دیگـر در راه توسـعه و تکامـل نیروهـای                  می

  . مولده بود
 با افزایش تعداد بردگان     :تضاد بین کار بدنی و فکری     

زمانی فرا رسید کـه تمـام کارهـای جـسمی را تقریبـاً آنهـا انجـام                  
دهقانـان  (ن مردمـان آزاد     این امر این احساس را در ذهـ       . دادند  می
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به وجود آورده بود که کار بـدنی پـست      ) آزاد، صنعتگران وغیره  
این افراد نیز مایـل بودنـد ماننـد         .  شان یک مرد آزاد است      و دون 
داران و وابستگان آنها تنها به کارهای اداری، هنری، حقوقی،            برده

به این ترتیـب کـار فکـری و بـدنی از هـم              . علمی وغیره بپردازند  
ایـن  . کامالً مشخص شد و تضاد میان آن دو رو به توسـعه گـذارد             

کـه مولـود سیـستم    ) برتری کار فکری بـر کـار بـدنی   (طرز تفکر   
اجتماعی کـه بـر        ـ  های اقتصادی   ر دوره ـراسـردگی است، در س   ـب

  . اساس استثمار انسان از انسان قرار دارد باقی مانده است
دالی در درون نظــام فیــوپیــدایش عناصــر  

داری در داخـل نظـام        که مناسـبات بـرده      همانطوری :داری  برده
دالی نیـز در نظـام      فیـو اشتراکی اولیـه بـه ظهـور رسـید مناسـبات            

داران کـه متوجـه       برخـی از بـرده    . کم شکل گرفـت     داری کم   برده
عدم پیشرفت تولید به علت وجود مناسبات بردگـی شـده بودنـد،             

ن ترتیـب کـه قطعـات       بـه ایـ   . بردگان خود را بالنسبه آزاد کردند     
کوچکی از زمـین خـود را بـه بردگـان و افـراد تهیدسـت و آزاد                  

مستاجرین این امالک کوچک حق داشـتند سـهم         . دادند  اجاره می 
کمی از محصول به دست آمده را به خود اختصاص دهند و بقیـه              

لذا این افـراد در مقایـسه بـا         . داران نمایند   بایست تسلیم برده    را می 
. پرداختنـد   ه و توجه بیـشتری بـه کـشت زمـین مـی            بردگان با عالق  

ایـن گونـه امـالک در       . نامیدنـد   ها این افراد را کولـون مـی         رومی
دالی آینـده بـود، بـه ایـن ترتیـب تـضاد       فیوحقیقت نمونه امالک    

تضاد بین  . شکل گرفت ) داران  برده(جدیدی در درون طبقه حاکم      
ین به بردگان   دارانی که کار شان را عوض کرده و با دادن زم            برده

و آن  ) هـای جدیـد     دالفیـو (در حقیقت آنها را آزاد کرده بودنـد         
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داران که حاضر نبودند به هیچ وجـه از شـکل گذشـته                 عده از برده  
  . استثمار بردگان دست بردارند

داری   هـای بـرده      پس از استقرار دولت    :تهاجمات خارجی 
ــشتری داشــتند   متمرکــز، آنهــایی کــه شــرایط رشــد و توســعه بی

هـای    هـای مـنظم و دسـتگاه        رومندتر شده و پس از ایجـاد ارتـش        نی
از جملـه   . دولتی مقتدر دست به تهاجم به کـشورهای دیگـر زدنـد           

ونی داری در ایران که هندوستان تا مصر کن         امپراتوری عظیم برده  
 به یونان کـه در آن زمـان خـود           ی خود آورده بود و      را زیر سلطه  

از آن زمـان بـه      . هجـوم آورد  داد    امپراتوری بزرگی را تشکیل می    
دار و قـدرت      ها در اضمحالل و تالشی یک دولت بـرده          بعد جنگ 

گرفتن دیگری نقـش بزرگـی داشـتند ولـی بـرای دولتـی کـه در                 
گشت خالی از اثرات منفـی نبودنـد، زیـرا ایـن      ها پیروز می  جنگ
ها و یا دفـاع در برابـر تهاجمـات دیگـران مـستلزم حفـظ و                   جنگ

ی از سپاهیان بود که خـود در کـار تولیـدی            نگهداری گروه عظیم  
کردند ولی جامعه مجبور بود کلیه وسـایل زنـدگی و             شرکت نمی 

ادوات جنگی الزم وغیره را برای آنان تهیه کند و این امـر فـشار               
ها را که اکثـراً مردمـان         بار مالیات . افزود  استثمار را بر بردگان می    

و . کـرد   فرساتر می تتر و طاق پرداختند روز بروز سنگین  آزاد می 
ولی . رفت  داری عامل مهمی به شمار می       لذا برای تالشی نظام برده    

ها از سوی دیگر تاثیر مثبت و قابـل           باید متذکر شد که این جنگ     
ــه پیــشرفت تمــدن و و ی تجربیــات علمــی  تــوجهی در امــر مبادل

هـا بـود کـه        در اثر همـین جنـگ     . فرهنگ بین ملل مختلف داشت    
ه در تمدن و فرهنگ یونـان بـه شـرق سـرازیر             های حاصل   پیشرفت

های فرهنگ    شد و خود این تمدن نیز به شدت تحت تاثیر کامیابی          
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  . و تمدن شرق قرار گرفت
 تشدید  :تشدید مبارزات طبقاتی و بحران اجتماعی     

تضادها و مبارزات طبقاتی و عمیـق شـدن بحـران اجتمـاعی نظـام               
   :توان چنین خالصه کرد بردگی را می

داران، زیـرا ظلـم و    تشدید تضاد بین بردگـان و بـرده    ـ الف
شد نارضایتی    ستمی که از طرف صاحبان برده به بردگان وارد می         

ی انقــالب  آنهــا را بــه اوج شــدت خــود رســانده و آنهــا را آمــاده
  . کرد می

وران و زارعـین آزاد بـا         هــاد بـین پیـش    ــد تـض  ـدیــ تش ـ ب
دگان به جای کار آنها آنان      داران، زیرا جایگزین شدن کار بر       برده

  .داد را به ورشکستگی سوق می
و فقـرا   ) داران  بـرده (ا  ا، بـین اغنیـ    ـاد درون شهرهـ   ـ تض ـ پ

در اثر فقر بیـشتر ایـن       که  )  طبقه  ین و اعضای کثیر بی    طبقات پای (
  . گروه شدت خاصی گرفت

دالی بـا تولیـد     فیـو  تشدید تضاد بین شکل جدید تولید        ـ ت
کـه شـکل تولیـد خـود را عـوض کـرده              اییبردگی یعنی بین آنه   

  . داران با برده) دالهافیو(بودند 
های متخاصم که هـر یـک مـدافع            تضاد بین ایدئولوژی   ـ ث

  .  شدت گرفت،منافع طبقه خاصی بودند
کـه  ) تهاجمات خارجی (داری    های برده    تضاد بین دولت   ـ ج

 کلیـه . داری بـود    های برده   عامل مهمی در سقوط بسیاری از دولت      
های دیگر در دو قطب اساسی تجمـع          الذکر و تضاد    تضادهای فوق 

بردگـان، مردمـان    (های انقالبـی      ، در یک طرف، توده    ندیافته بود 
و از  ) دالهـا فیووران، دهقانان آزاد و        پیشه ،آزاد، خرده بورژوازی  
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هـای    قیـام . داران و مدافعین سیستم کهنه بردگـی        طرف دیگر برده  
ای بردگی به وقوع پیوست که یکی       بزرگی در بسیاری از کشوره    

از مشهورترین آنهـا قیـام اسـپارتاکوس بـوده کـه در آن بردگـان                
برای نابودی نظام در حال تالشی بردگـی و نجـات خـود از ننـگ                

  .اند های بزرگی انجام داده ها و فداکاری غالمی جانبازی
الـذکر،    بر اثـر علـل و عوامـل فـوق         : داری  تالشی برده 

ــوری ــای برد امپراتـ ــه   هـ ــد، از جملـ ــه زوال گذاردنـ ــی رو بـ گـ
هـای بـزرگ بردگـی  مثـل           ترین آنهـا تالشـی امپراتـوری        مشخص

یونان، ایران، مصر و تجزیه امپراتوری بزرگ روم بـه دو قـسمت             
توانـست    دالی بهتـر مـی    فیـو تولیدات امـالک    . شرقی و غربی بود   

های مالکین متمول را تامین کند ولی به علت تـسلط مناسـبات               نیاز
ای   هـای تـوده     قیـام . ی بردگی امکان رشد و تکامـل نداشـت        تولید

 .لرزانــد هــای بردگــی را مــی هــای امپراتــوری بردگــان دائمــاً پایــه
های پیاپی    های انقالبی بردگان ملل مغلوب و اسیر، و جنگ          جنبش

دالی را  فیـو امپراتوران سرانجام سیستم بردگی را متالشـی و نظـام           
  . جایگزین آن ساخت
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  پنجمفصل 

  یدالفیو مستیس

 دالیفیوجریان پیدایش سیستم 

ـ  در درون س   یدالفیو دیرشد تول  ـ  ستمی  :ی بردگ
 بر اسـاس اسـتثمار      ی بردگ ستمیچنانکه ذکر شد توسعه و تکامل س      

اصالح ابزار کار و حفظ آنهـا،       . گرفت یظالمانه بردگان صورت م   
ــاحت ــاجی ــافه  ب ــیتوجــه ک ــانی داشــت ول ــه در تحــت ی بردگ  ک

 بـه حفـظ     یا  نـه تنهـا عالقـه      کردنـد  ی م ی زندگ طی شرا نیتر سخت
. بردند ی م نی و ابزار کار نداشتند بلکه آنها را شکسته و از ب           لیاوس
 از رشـد    ی بردگـ  یدیـ  کـه مناسـبات تول     دی فرا رس  یا  مرحله اًجتینت
 ستمیـ  علـت بحـران س     نیهمـ ه   مولده ممانعـت کـرده و بـ        یروهاین

 خیز تـار   ا ی طـوالن   دوره نسبتاً  کی بحران   نیا.  آغاز گشت  یبردگ
 یهـا  امیـ  تحـت فـشار ق     بـرده  از صـاحبان     یبعض. ردیگ یبرم را در 

منظور حفظ منافع خود ناچـار شـدند کـه          ه   ب قتیبردگان و در حق   
 نی رو دست به ابـداع اشـکال نـو         نیاز ا .  به بردگان دهند   یازاتیامت

 خود را که بر کار برده       عیداران امالک وس    برده نیا. استثمار زدند 
 کـرده آن را بـه       می تقـس  ی بـه قطعـات کـوچک      جاًی تـدر  ، بود یمتک
 نیـ ا. دادنـد  یه مـ  ر که اکنون بالنسبه آزاد شده بودند اجـا        انبردگ

داران   بـرده  بیـ ترت نیـ  به ا  .گفتند یشده را کولون م   آزاد  بردگان  
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 یشتری کولون با رغبت برای زسپردند یها م  خود را به کولون  نیزم
داران کـه اکنـون بـه         بـرده  دیـ  را عا  یشتریبکار پرداخته و منافع ب    

 عی امالک وس  میهمزمان با تقس  . ساخت یدال مبدل شده بودند م    فیو
 کولـون بـا بـرده       .افـت ی    ی مـ  شی افـزا  زیتعداد بردگان آزاد شده ن    

ه  و تـا بـ     ه داشـت  ینـ ی بود که قطعه زم    ی داشت و زارع   اریتفاوت بس 
کولـون ناچـار بـود      .  از آن استفاده کند    توانست یهنگام مرگش م  

 ایـ دال  فیـو  بـه    نی قطعه زمـ   نی ا ی محصول در ازا   ایول   پ یکه مبلغ 
ه رفـت بلکـه وابـسته بـ        ی بدهد، اما او مستاجر آزاد بشمار نم       بابار
 سـرف را همـراه بـا        ان یـ  کولو،   بود و قادر به ترک آن نبود       نیزم
 ستمیـ  در درون سبیـ  ترتنیـ  بـه ا .کردند ی و فروش م دی خر نیزم

  .دیظهور رسه  بیدالفیو نی نودی از تولی عناصریکهنه بردگ
ـ  لدوران انقالب، تحو    بـا   :یزمدالفیـو  بـه    ی بردگ

 ستمیـ  س نیـ  بحران ا  ی بردگ ستمی در درون س   یدالفیو دی تول شیافزا
 مـانع توسـعه و تکامـل طـرز          ی بردگ ستمی س رای ز افتی  ی م شیافزا
 خود قـادر بـه انهـدام        ی بخود دی طرز تول  نی بود و ا   یدالفیو دیتول
 درهـم   ی بـرا  یبـ  جهـش انقال   کیـ   رو نیـ از ا .  مذکور نبود  ستمیس

 بـا داشـتن     ی بردگ دیطرز تول .  بود ی ضرور ی بردگ ستمی س دنیپاش
. رفـت  ی مـ یسـمت نـابود  ه  در بطن خود بـ   ری ناپذ ی آشت یها تضاد
 یروهـا ی ن  بود که دائماً   ی تضادها استثمار بردگ   نی عامل ا  نیمهمتر

 نیهمـ ه  بـ . سـاخت  ی بردگان را معدوم مـ     یعنی جامعه   یمولده اصل 
کمـک عناصـر    ه   زحمتکـشان بـ    ریهـا و سـا     دگان و کولون  علت بر 

سـرانجام ضـربات    . کردنـد  ی مـ  انی طغ ی بردگ ستمی س هی عل یدالفیو
  را درهـم فـرو     ی بردگ ستمی اقتدار س  یها هی و انقالبات پا   ها امی ق نیا
  .وجود آورده  را بمیزدالفیو دی جدستمی و سختهیر
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   ویدالفیو ستمی ساستقرار
 توسعه وتکامل آن

 مولـده بـه     یروهای ن یدالفیو ستمی در س  : مولده یروهاین
 دوره نیــدر ا. دندی از توســعه و تکامــل خــود رســیســطح بــاالتر

 ، کردنـد  لی از آهن ساخته و آنها را تکم       شتریمختلف را ب  زارهای  اب
 کلنـگ   ی نـوع  ل،یـ  کج ب  ،یکش آهن   شن ن،یگاوآهن سبک و سنگ   

 دوره  نیـ در ا . د از جمله آن ابـزار هـستن       رهی وغ ی داس آهن  ،یآهن
  وی و موکـار یکاری سـبز ریـ  نظی از کـشاورز  یدیـ  جد یهـا  رشته

 یسـاز    شـراب  جهی تکامل حاصل کرد و در نت      ای آمد و    دی پد رهیغ
 اتی لبن هیتهـ   آن ی و شعب فرع   ی دامپرور نهیدر زم . افتی رشد   زین

 ی بـاد  ابیآسـ .  حاصل شـد   ییها شرفتی پ ـ  رهیو پوست و چرم وغ    
 بای استفاده قرار گرفت و آس     مورد دوره شناخته شده و      نیدر هم 

 زمـان   نیـ  در ا  شـد  ی از آن استفاده مـ     زی ن ی که در عصر بردگ    یآب
 دو  ستمیـ  و س  شیـ  روش آ  اًجی تـدر  ی کـشاورز  کیتکن.  شد لیتکم

 را بوجـود    یا  سـه مزرعـه    ستمیـ  را پـشت سـر نهـاده و س         یا مزرعه
ها و درختان را سـوزانده       بتها   ابتد نی کشت زم  یدهقانان برا . آورد

ــا کــش ــه رو دنیو ب ــده درخــت ب ــوخنی زمــی کن ــا را خــرد   کل ه
 مختلـف شـکاف داده و دانـه         لی را بـا وسـا     نی سپس زم  کردند، یم
 روش متـضمن تحمـل زحمـت و         نیـ  است که ا   یهیبد. کاشتند یم

 نی زمـ  کیـ  در   ی در پـ   یعالوه چون پ  ه  ب.  بود یادیصرف وقت ز  
 قـوت   ی بـ  یکلـ ه   کـم کـم خـاک آن مزرعـه بـ           کردنـد  یکشت م 

 یگـر ی د نیسراغ زم ه  ها کرده و ب   ر را   ها نیم ز نیا و بعد    گشت یم
 در اثـر تـابش آفتـاب و         ی پـس از چنـد سـال       نی زم نی تا ا  رفتند یم
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 را  ی نحـوه کـشاورز    نیـ  قابل کشت شود، ا     مجدداً رهی وغ یبارندگ
 و بـاال    دیـ  تول لی وسـا  شرفتیـ کم بـا پ     کم. دندینام ی م شی آ ستمیس

 قـسمت   کیـ  و قـسمت نمـوده در     د  را نی زم یدیرفتن تجارب تول  
 تا قوت   ندنداخواب یاصطالح م ه   را ب  گری و قسمت د   کاشتند ی م انهد
بــا . دنـد ینام ی مـ یا  دو مزرعــهستمیـ  طــرز کـشت را س نیـ ا. ردیـ گ
 می را به سه قسمت تقسنی بار زمنی ا یدی تجارب تول  ی بعد شرفتیپ
 اختصاص به کشت بهـاره      بیقسمت اول و دوم را بترت     . کردند یم

 زیـ  را ن  قـه ی طر نیا. ندنداخواب یت سوم را م    داده و قسم   یو زمستان 
 دو  ستمیـ  اسـت کـه در س      یهی بـد  .نامنـد  ی مـ  یا  سـه مزرعـه    ستمیس

ــ نــصف و در سیا مزرعــه ــ یا  ســه مزرعــهستمی  نی زمــســوم کی
 داشـته و    ی برتـر  ی بر اولـ   ی جهت دوم  نی و از ا   ماند یبالاستفاده م 

ار  دوره ابز  نیدر ا .  بود ی تجارب انسان در کشاورز    شرفتینشانه پ 
وران تخـصص    شهیـ  آنهـا اصـالح شـده و پ        یهـا  وران و روش   شهیپ
 سـاختن   ی، اسلحه سـاز   یدی تول عی صنا ضمناً.  کسب کردند  یشتریب

  .افتندی تکامل رهی وغنیچاقو، قفل، کفش، ز
ـ  س ی)بنـا ریز (یدی تول ناسباتم  :یدالفیـو  ستمی

  در انحـصار     ، دوره بـود   نی در ا  دی تول لهی وس نیتر یاساسکه   نیزم
دال تعلـق   فیـو  که یـ   بـ  یا هر منطقه و  دالها قرار داشت    فیو مالکانه
 را  شی خود قلعه ارباب   عیدال در مرکز امالک وس    فیو معموالً. داشت

 و  دالفیـو خانـه   . سـاخت  ی مـ  کـرد  ی آن را احاطـه مـ      یکه حصار 
 رهیـ  وغ ی مرغدان ، اصطبل دات،ی تول ری غله و سا   یمباشرش، انبارها 

 یها در اطراف قلعه دهکده   .  قلعه قرار داشتند   نی در داخل ا   یهمگ
 قابل  یها نیتمام زم . بردند یها در آن بسر م      که سرف  شد ی م دهید

و   مزارع اربـاب   ،شدند ی م میدو قسمت نابرابر تقس   ه  زرع ب  کشت و 
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 یانبارهاه   تمام محصوالت مزارع ارباب ب     !مزارع کوچک دهقانان  
  خـود را شخـصاً     نی زمـ  هی سهم ی هر سرف  ضمناً. افتی  ی انتقال م  یو

 رهیـ هـا وغ   رودخانـه  هـا و   اچهیها، مراتع، در   جنگل. کرد یکشت م 
 بـا اجـازه     توانستند ی م زی دهقانان ن  یارباب بود، ول  ه  لق ب ع مت یهمگ

.  مخــصوص از آنهــا اســتفاده کننــدیاربــاب و مطــابق قراردادهــا
 انجـام   ی اربـاب کارهـا    نی در قبال استفاده از زم     ستیبا ین م نادهقا
 هنگـام کـار     اً غالبـ  که یبطور(د  نکشت کن  مزارع او را      اوالً ،دنده

را شان  ی شخصنی ارباب، باد و بوران محصوالت قطعه زمنیدر زم
 بـدون مـزد     ی کارهـا  ریانجـام سـا   ه   مجبـور بـ    اًی ثان ،)برد ی م نیاز ب 

کـردن  زی انبارها و پلهـا و تم      ب، ساختن خانه اربا   لیاز قب ) یراگیب(
 نـد  مجبـور بود   نیـ عـالوه بـر ا    . ند بود زی ن رهی ارباب وغ  یاستخرها

ه برا   رهی عسل، تخم مرغ، کره وغ     لیاز قب شان   داتی از تول  یقسمت
 فقـط   ،داشت یم ها روا  ارباب انواع فشار را بر سرف     . دنارباب بده 

 فروخـت  ی هر وقت ملک خود را م      یحق کشتن آنها را نداشت ول     
 وصف سـرف    نیبا ا . رفتند یفروش م ه  ها ب   تمام سرف  آنهمراه با   

 بـارکش و    وانـات ی ح ، ابـزار کـار    ، کوچـک  نیمـ برخالف بـرده ز   
ــ در اختیا گلــه ــسبی داشــت و از آزاداری  ی برخــوردار و دارای ن

 جامعـه   یربنـا ی ز ایـ  یدیـ  مناسـبات تول   بی ترت نیاه  ب. خانواده بود 
 تیـ ک و مال  نیدال بـر زمـ    فیـو  ی خصوص تی بر مالک  ی مبتن یدالفیو

تـه در   الب.  هـا بـود     سـرف  یعنی یکنندگان واقع دیبر تول  محدود او 
 دهقانـان و  ی خـصوص تیـ  بـزرگ مالک  یهـا  دالفیـو  تیکنار مالک 

 و  نی زمـ  تیـ  بـا دارا بـودن مالک      نـان ی ا . وجود داشت  زیوران ن  شهیپ
کـه اقتـصاد    ی  با وجـود  .  بودند ی بر کار خود متک    یدی تول لیوسا
 مولـده   یروهـا ی ن شرفتی داشت پ  ط مدتها تسل  میزدالفیو در   یعیطب
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 ی اضـاف  دیـ  تول جـه ی در نت  .دیـ  گرد یدیـ موجب بسط مناسـبات تول    
 از عی تجــارت رونــق گرفــت و صــناافــت،ی  یتــر شــکل مــشخص

 و توسـعه شـهرها در   جـاد یاه  عوامـل بـ  نیـ  جدا شـد و ا  یکشاورز
  . منجر شدیدالفیو ستمیس

ـ یتصاد طب قا  در دوره   ژهیـ  بـه و   یدالفیـو  ستمیـ  در س  :یع
ــام احت  ــل آن تم ــعه و تکام ــتقرار و توس ــا  خــانوادهاجــاتیاس  یه

 یفرســا  آنهــا بــا زحمــت طاقــتنی و مــستخدمنیشــردال، مبافیــو
 خود بـه    هیها با همان ابزار اول     سرف. شد ی م نی تام ای رعا ایها   سرف

 یپرداختنـد بـه طـور      یمـ  ی زندگ لیساختن خانه، ابزار کار و وسا     
 وجـود داشـت کـه       ییها ه کارگا یدالفیوکه در امالک بزرگ هر      

پوشـاک و   از نظـر    . کردنـد  ی صنعتگر در آنجـا کـار مـ        یها سرف
به . کردند ی ملک را برطرف م    ی اهال اجاتیها احت   سرف زیآذوقه ن 

شد  ی م دیدالها تول فیو در امالک    کهیی  زهای آن چ  شتری ب بی ترت نیا
 وارد  گـر ی کـه از نقـاط د      نهـا ی ا ری و نظـا   آهـن  نمـک،    یبه استثنا (
 ی نـواح  انی رو م  نیاز ا . دیرس یدر همانجا به مصرف م    ) کردند یم

 نوع اقتصاد را که     نی ا .شد ی برقرار م  ی تجارت مختلف کمتر روابط  
 مولده به صورت پراکنده و جدا از هم بوده و هر            یروهایدر آن ن  
کـرد، اقتـصاد     ی مـ  نی خـود را تـام     اجـات ی تمام احت  باًی تقر یواحد

  .نامند ی میعیطب
 تمام  ):یدالفیواستثمار   (ی اضاف دی الزم و تول   دیتول

 کـار   جـه یشـد نت   ی مـ  دیـ دال تول فیو کی که در ملک     ییزهایآن چ 
: توان به دو قسمت کرد     ی را م  یدالفیو دیتول. ها بود   سرف میمستق

 حـداقل   نی تـام  ایـ  و   ی گـذران زنـدگ    ی که برا  دی از تول  ی قسمت ـ1
. شـد  یاش مصرف م   وادهـانــرف و خ  ـ س اتـیه ح ـ ادام یراـالزم ب 
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 .گرفـت  یدال قـرار مـ    فیـو  اریـ  که در اخت   دی قسمت بزرگتر تول   ـ2
 یبقـا (اش    دهقـان و خـانواده     ی زنـدگ  ی بقـا  ی بـرا  بخش اول کـه   

 ی اضـاف  دیـ  الزم و قـسمت دوم را تول       دیـ الزم بود تول  )  کار یروین
ــبنــابر ا. نــدیگو  عبــارت اســت از تــصاحب یدالفیــو اســتثمار نی

  .دالهافیو لهی به وسها  ی سرف اضافدیبالعوض تول
دال در  فیـو  را کـه     ی اضـاف  دیـ  تول :یدالفیو یدار اجاره

 یدار گرفت اجـاره   یها م  فر کار از س   لی و وسا  نیزم سپردن   یازا
 گونــاگون ی اجــاره نــسبت بــه نــواحیهــا نــرخ. نــدی گویدالفیــو
در ابتـدا  . کـرد  ی مختلف تفـاوت مـ  یها  زمان ی و در ط   ییایجغراف
 در  ار وقـت خـود را صـرف کـ         شتریـ ها مجبور بودنـد کـه ب       سرف

ت  امر در واقع پرداخـت اجـاره بـه صـور           نی ا .مزارع ارباب کنند  
دالهـا منـافع خـود را       فیو ، محصول کار  شیبعدها با افزا  . کار است 

 کننـد و  افتی به صورت جنس در شتری که اجاره را ب    دندی د نیدر ا 
 رای ز ،افتی جنبه مسلط    ی پرداخت اجاره نقد   یباالخره پس از مدت   

 ی شده در ملک خود به کاالها      دی تول یهادال عالوه بر کاال   فیوهر  
 یخی تار بی از لحاظ ترت   نیبنابر ا . ند بود  عالقم زیخارج از ملکش ن   

اجاره بـه صـورت     :  وجود داشته است   میزدالفیوسه نوع اجاره در     
ها  عالوه بر آنچه ذکر شد سرف     . ی و اجاره نقد   یکار، اجاره جنس  

  اربابـان یاغلب ناچار بودند در کار ساختمان استحکامات الزم بـرا         
 مختلف بدون   یعتنقل محصوالت و در امور صن       و   حمل زیشان و ن   

. نامنـد  ی مـ  یگـار ی نوع کارهـا را ب     نی ا ند،یگرفتن مزد شرکت نما   
 در اثـر مبـارزات      جاًی تـدر  ی بـود ولـ    ادیـ  ابتدا ز  یگاری ب نی ا زانیم

  .افتیها کاهش  سرف
 ذکر شـد    کهی   همان طور  :یزر از کشاو  عی صنا ییجدا
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کردنـد   ی خـود مـ    اجیـ  ابزار مورد احت   هی اقدام به ته   ها شخصاً  سرف
 بـه وقـت     ازیـ  ن رهیغ  و نی ساختن گاوآهن سنگ   ای یباف  پارچهکن  یل
آنها  هی ته کهی  کار، تجارب و مهارت داشت بطور       ابزار زی و ن  ادیز

 ممکن بود   ری غ ای مشکل و    عمالً ،ای رعا  برای نیهمزمان با کشت زم   
 کـشت و زرع     ی بـرا  یهـا وقـت کمتـر       از سرف  یا  رو عده  نیاز ا 
 جـه یدر نت.  در آمدنـد  یا ن حرفه  به صورت صنعتگرا   باًی و تقر  افتهی

 ریگـر و سـا      صـاحب آهنگـر، تجـار، دبـاغ، کـوزه          یا هر دهکـده  
هـا    از سـرف   ی بعض کهی  طوره  ب. وران مخصوص به خود شد     شهیپ

. دادند ی م لی ساخته شده تحو   یای به صورت اش   ه خود را تماماً   راجا
 برآورده و   زی را ن  گری د یها  سرف اجاتی احت ی صنعتگران گاه  نیا
.  کننـد رهیـ  خـود ذخ ی بـرا  زی پول ن  یتوانستند مقدار  ی م جیتدره  ب
 معاش آنها نبود    قی زراعت تنها طر   که نی صنعتگران با وجود ا    نیا

ــ ــدا جــدا. رفتنــد یشــمار مــه هنــوز ســرف ب  در عی صــناییدر ابت
  .دال آغاز شدفیو ملک بچهارچو
 بـه   دالها معمـوالً  فیو افتی  ی تکامل م  میزدالفیو که   ی زمان در

 کـه ی  ا  مکاره یدادند که در بازارها    ی اجازه م  ییستاصنعتگران رو 
 در اطـراف قـالع و       رهیـ غ  مختلـف و   یها  و جشن  ادیبه مناسبت اع  
شد، شـرکت جـسته و آنچـه را کـه سـاخته              ی برپا م  یاماکن عموم 

 ییهـا بطـور اسـتثنا      رصت نوع ف  نی ا کنیل. بودند به فروش برسانند   
نـدرت  ه  عتگران ب  ساخته دست صن   یاٍی رو اش  نیآمد و از ا    ی م شیپ

 اغلـب تمـام آنچـه را کـه صـنعتگران            .گرفـت  یجنبه کاال بخود م   
 آنـان اغلـب در      زیـ  نداشت و ن   ی کاف داریساختند در دهات خر    یم

 وارده از طرف گروه حاکم      یدالها و فشارها  فیواثر شدت استثمار    
 در صـنعتگران    یا زهیـ  رو انگ  نیـ کردنـد و از ا     یاحساس خفقان مـ   
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 یدالفیـو کرد امـالک     یه آنان را وادار م     وجود داشت ک   ییروستا
شـان     رونـد کـه امکـان فـروش دسـترنج          ییرا ترک گفته و به جا     

عالوه بر صـنعتگران مـاهر،      . دالها وجود داشته باشد   فیوبدون ظلم   
 بـه   ت دسـ  گـاه یج خود گـاه و ب     ی رفع حوا  ی هم که برا   یکشاورزان
 بیـ ت تر نیبه ا . کم دهات را ترک گفتند      زدند کم  ی م یکار صنعت 

کـم     کـم  عی و صـنا   ی کـشاورز  انی کار م  ی و عموم  عی اجتما میتقس
 یدالفیـو  ی و توسـعه شـهرها  شیدایـ  امـر بـه پ  نیـ  و ا  افتیتکامل  

  .کمک کرد
 کـه   ییها  سرف :یدالفیو شهرها در دوره     گسترش

شــان ده را تــرک   بــا اجــازه اربابــانایــ و ختــهیهــا گر از دهکــده
 که منـابع مـواد خـام     اقامت کنندی داشتند در نقاط   یگفتند سع  یم

شـان وجـود داشـته باشـد و       و امکان فروش دسترنجاجیمورد احت
در ابتدا صنعتگران دوره گرد جعبـه       . بالنسبه از خطر مصون باشند    

 نیـ  از ا  ی مـشتر  یدوش گرفته و در جـستجو      ابزار کار خود را بر    
وران نیز به تـدریج پـی          پیشه نیکن ا یل. رفتند ی م هی به آن ناح   هیناح

توانند در اطراف برج و بـاروی         الذکر را می    که شرایط فوق  بردند  
هـای     از ایـن رو سـرف      .پادشاهان، امرا، روحـانیون وغیـره بیابنـد       

 تجار و کسبه با طیب ،فروشان دوره گرد فراری، صنعتگران، دست
خـاطر نزدیـک ایـن نـوع مراکــز اقامـت گزیدنـد و یـا اینکــه در        

هــای تجــارتی و  اهکــی کاروانــسراهایی کــه بــر ســر تقــاطع رینزد
در این اماکن اکثـراً مبادلـه       . شدند  دریایی قرار داشتند، مستقر می    

تجار . گرفت  کاالیی میان بازرگانان نواحی مختلف نیز صورت می       
با رفت و آمد به این نواحی غالباًً دسترنج صـنعتگران را خریـده و               

هـای سـابق را بـه عنـوان بـاربر و قـایقران وغیـره اجیـر                    نیز سرف 
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وری   های پیـشه    ردند و سرانجام به تدریج این نوع مهاجرنشین       ک  می
وران و اهالی ساکن      پیشه. به صورت شهرهای جدید شکل گرفتند     

این شـهرها بـرای حفـظ خـود از هجـوم دشـمنان و تجـاوز عمـال                   
 خـود خنـدق کنـده و        ی)شـهرها (هـا     دالها به دور مهاجرنـشین    فیو

دالیزم فیوو تکامل   گسترش شهرها نشانه توسعه     . کشیدند  دیوار می 
وری، تـشکیل     هـای پیـشه     بود که خود به توسعه و تکامـل کارگـاه         

  . اصناف، تکامل تجارت و غیره کمک کرد
دالی ابتـدا از    فیـو  در شـهرهای     :وری  های پیـشه    کارگاه

کاالهای مختلفی که در بـازار بـه        . ماشین و یا کارخانه خبری نبود     
ان به کمک دست    ور  های کوچک پیشه    رسید در کارگاه    فروش می 

وران در طی مدت زمانی طوالنی        پیشه. شد  و ابزار ساده ساخته می    
ــه مــی  ــه کــسب مهــارت و تجرب معمــوالً پــسران هــر . پرداختنــد ب

. بردنـد   صنعتگری ابزار کار و رموز حرفه پدر شان را به ارث مـی            
وری استادکار بود که صـاحب کارگـاه،          عضو اصلی کارگاه پیشه   

بعـد  . رفـت    و مالک کاالهای آن به شمار می       ابزار کار و مواد خام    
از وی دســتیار او قــرار داشــت کــه صــاحب هــیچ یــک از وســایل 
کارگاه نبوده ولی به علت تخصص در حرفه مزبور دسـت راسـت             

وری   شاگرد آخرین عضو کارگاه پیـشه     . شد  استادکار محسوب می  
اسـتادکار  . کـرد    مـی   بود که به عنوان کـارآموز در کارگـاه کـار          

ــه عهــده شــاگرد   عــالوه ــدایی کــه در کارگــاه ب ــر کارهــای ابت  ب
 ،کرد کـه در منـزلش نیـز کـار کنـد             گذاشت وی را مجبور می      می

کـرد ولـی      البته خوراک و محل خواب وی را استادکار تهیـه مـی           
وضعیت دستیار کارگاه نیز چندان از وضع شـاگرد       . داد  مزدی نمی 

رگاه کار کند   وی مجبور بود از صبح تا شام در یک کا         . بهتر نبود 
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لـیکن  . گرفـت   و در برابر این همه زحمـت مـزد بـسیار کمـی مـی              
دستیار این امید را داشت کـه روزی اسـتادکار شـده و کارگـاهی               

 این دستیاران چنانچه گفته شد اغلب فرزندان یـا اقـوام            .دایر کند 
  .نزدیک استادکار بودند
 مجموعه کسانی که در هر شهر به حرفـه          :تشکیل اصناف 

شـدند ماننـد      شتغال داشتند به نام صنف مزبور شـناخته مـی         معینی ا 
صنف بافنده، آهنگر، مـسگر، نقـاش، سـنگتراش، مجـسمه سـاز و              

سازمان صنفی عبارت بود از سازمانی صنعتی کـه بـا تولیـد             . غیره
ایـن سـازمان    . دالی عصر خود مطابقت داشت    فیوکاالیی کوچک   

ه تنظیم امور  شد و وظیف    صنف با اصول اداره دستجمعی رهبری می      
بـه ایـن ترتیـب کـه مـثالً          . مربوطه صنف خود را به عهده داشـت       

اندازه یک تـوپ پارچـه، کیفیـت مـواد خـام و نیـز میـزان مـزد                   
دستیاران، قـوانین فـروش اجنـاس، قیمـت کـاال وغیـره را تعیـین                

های تعاونی بوده و      در عین حال اصناف به صورت گروه      . کرد  می
که هر یک از خود دارای       به طوری اغلب جنبه مذهبی نیز داشتند      

. هـای مـذهبی وغیـره بودنـد         نمازخانه، روزهای مخصوص، جـشن    
ضمناً هر صنفی حکم یک گروه نظـامی را داشـت کـه بـه هنگـام                 
جنگ تحت رهبری استادکاران صنف، اعضای آن اسلحه به دست          

اکثر شهرها قـوانینی داشـتند کـه صـنعتگران شـهر را             . گرفتند  می
اگر کسی  . آیند   عضویت صنف مربوطه خود در     کرد به   مجبور می 

در هیچ یک از اصناف عضو نبود حق کار کردن در رشته مربوطه        
کاالهای هر شهری در همان شهر قابـل فـروش بـوده و             . را نداشت 

دادند که کاالهای سایر نقـاط در شـهر آنهـا بـه               اصناف اجازه نمی  
 و در ابتــدا اصــناف دارای مــاهیتی مترقــی بودنــد . فــروش رســد
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ای مختلـف و مبـارزه بـرای          صنعتگران را در انجام عملیات حرفـه      
ای بودند برای کـسب،       کردند و وسیله     شان یاری می    کسب حقوق 

لیکن بعدها بنابر ماهیت خـود از       . انتقال و توسعه تجربیات تولیدی    
پیشرفت نیروهای مولده و بوجود آمدن اختراعـات و اکتـشافات           

  . جدید جلوگیری کردند
دال ها روز به روز بیشتر      فیو :دالیزمفیور دوره   تجار د 

زیرا بـازار محلـی بـود کـه آنهـا      . یافتند از سابق با بازار بستگی می     
اجناس ساخته شده مورد احتیـاج خـود را خریـده و یـا تولیـدات                

ها نیز به تدریج      سرف. رساندند  امالک خود را در آن به فروش می       
احتیاج شهر نشینان بـه     . دخریدن  بعضی از محصوالت را از بازار می      

غله و سایر تولیدات کشاورزی با عث شد که مبادله کاالیی میـان             
  . شهرها و دهات به وجود آید

تولید اجتماعی بـه دو قـسمت کـشاورزی و صـنعتی تقـسیم              
ی کـاالیی     شده و ضمناً محصوالت تولیدی به مقیاس بیشتری جنبه        

ــان دوره . یافتنــد ــن ترتیــب بازرگان ــه ای ــوی  ب ــدات دافی لیزم تولی
  . رساندند صنعتگران را خریده و در بازار به فروش می

 پـول   :دالیزمفیوی تجارت و نقش پول در         توسعه
ای بود جهت مبادلـه کـه فرمـول           دالیزم مانند بردگی وسیله   فیودر  

ولـی  ). کاالی دوم  ـ  پولـ  کاالی اول (پ   ـ کـ  آن عبارت بود از پ    
ای جهـت کـسب منفعـت و         ی تجـارت بـه تـدریج وسـیله          با توسعه 

البته وجود این وسیله بدان معنی نیست که        . جمعĤوری سرمایه شد  
داری به نحو کامالً شکل گرفتـه بـه وجـود آمـده               مناسبات سرمایه 

داری مستلزم این اسـت       بود، زیرا به وجود آمدن مناسبات سرمایه      
منظور از تجارت آن    . که نیروی کار به صورت کاال درآمده باشد       



 86

شـناختند    ی کسب مبلغی اضافه می      بازرگانان پول را وسیله   بود که   
که با فروش اجناس به مبلغی بیش از آنچه که خریداری کرده اند             

توان به نحوی بهتر با فرمول        این جریان را می   . سودی کسب کنند  
بـیش از  ) پـول دوم  (» پ«پ بیـان کـرد کـه در آن مبلـغ            ـ  کـ  پ

کم عالوه بـر      ارت، پول کم    به این ترتیب با تکامل تج     . اولی است 
ای شـد جهـت       وسـیله ) واسطه برای مبـادالت   (ی قبلی     انجام وظیفه 

  . جمعĤوری سرمایه
دالیزم، پیـدایش   فیـو ی ربایی در      نقش سرمایه 

 با افزایش نقش پول نـه تنهـا         :اولیه) های  صرافخانه(ها    بانک
ها نیز دریافتند که احتیاج بیشتری        دالفیوهای زحمتکش بلکه      توده

این جریان موجب پیدایش قشری شد که اعضای آن    . ه وام دارند  ب
مبالغ هنگفتی پول جمع کرده و در ازای بهره، آن را بـه اشـخاض               

ی   فرمـول گـردش و جریـان ایـن سـرمایه          . دادنـد   مختلف وام مـی   
» پ«شود که در آن مبلغ        توصیف می » پـ  پ«جدید به صورت    

 بدون اخذ وام قـادر      اغلب بازرگانان نیز  . دومی بیش از اولی است    
به تجارت نبودند به این علت معـامالت اعتبـاری و رهنـی وسـعت               

هـا    بانـک . بـه وجـود آمدنـد     ) ها  صرافی(های اولیه     گرفته و بانک  
 شـمال ایتالیـا کـه در آنجـا           در 14 و   13قـرن   برای اولـین بـار در       

. ی زیـادی یافتـه بـود شـکل گرفتنـد            پولی توسـعه  ـ  ط کاالیی ـرواب
بـه معنـی نیمکـت      » بانکـا «ی بانـک لغـت ایتالیـایی          ی کلمـه    ریشه

 .  صراف است
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 دالیفیوروبنای سیستم 

 بـا ایـن کـه قـبالً در مـورد            :ات و اقشار اجتمـاعی    طبق
دالی بحـث شـده     فیـو برخی از طبقـات و اقـشار اجتمـاعی سیـستم            

است، برای درک بهتر مسئله به طور خالصـه در ایـن قـسمت نیـز                
  :کنیم بدانها اشاره می

ی اصــلی سیــستم  هــا یکــی از دو طبقــه دالفیــو :هــا دالفیــو
این طبقه صاحب زمـین و وسـایل دیگـر تولیـدی            . دالی بودند فیو

ی   هـا طبقـه     دالفیـو . هـا داشـت     بوده و مالکیت محدودی بر سرف     
دادند و در تقسیم ثـروت مـادی جامعـه سـهم      حاکمه را تشکیل می  

ی روحانی داشتند    ها جنبه   دالفیوای از این      عده. بردند  عمده را می  
  . دادند دال ها را تشکیل میفیوتر  که قشر ارتجاعی

 دومـین طبقـه اصـلی       ):هـا   سـرف (دهقانان وابسته بـه زمـین       
دهقانـان وابـسته بـه      . دادنـد   دالی را دهقانان تشکیل مـی     فیوسیستم  

دال خـود را نداشـتند و بـا         فیـو یعنی حق ترک ملـک      (زمین بوده   
رد استثمار طبقه حاکمه یعنی     و مو ) شدند  زمین خرید و فروش می    

گرفتند و گاه دارای قطعه زمین کوچک و ابزار           ها قرار می    دالفیو
داده دال در اختیار آنها قـرار       فیوکشاورزی نیز بودند که از طرف       

به طور کلـی    .  و در مقابل آن مجبور به پرداخت اجاره بودند         شده
از همـین   ها دارای تضاد آشتی ناپذیری بـوده و           دالفیوها با     سرف

ــه کــرات شــاهد قیــام فیــوی  رو تــاریخ دوره هــای وســیع  دالیزم ب
  . های دهقانی بوده است توده

وران آن دسته از افرادی بودند که با تولیـد             پیشه :وران  پیشه
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کوچک سر و کار داشتند و صاحب ابزار کـار و کارگـاه بـوده و      
دالیزم فیـو در جریان تکامل    . در رشته خود نوعی تخصص داشتند     

اوت میان استادکاران و دستیاران آنها به تدریج زیاد و به حـدی             تف
. ای را تـشکیل دادنـد     رسید که هر دسته، گروه اجتماعی جداگانـه       

دادند   ی دستیاران اجازه می     ولی اغلب استادکاران به ندرت به همه      
کـار شـدن مخـتص بـه          که به صورت اسـتادکار در آینـد و اسـتاد          

از ایــن رو بــسیاری از . ا بــودپــسران و یــا خویــشان نزدیــک آنهــ
دستیاران، امید استادکار شدن را از دست داده و به صـورت یـک              

  . گروه اجتماعی به تهیدستان شهری پیوستند
ی    چنانچه قبالً ذکر شد، تجار کسانی بودند که مبادلـه          :تجار

ــین شــهرها و ممالــک مختلــف انجــام   ــین شــهر و ده و ب کــاال را ب
 و ازدیـاد امـور تجـاری، بازرگانـان          بـا تکامـل تجـارت     . دادنـد   می

. افرادی را استخدام کردند که به امور تجاری آنها رسیدگی کنند          
  .این افراد بعدها به کارمندان معروف شدند

اسـتثمار   :دالیفیـو مبارزات طبقـاتی در سیـستم       
هـای اجتمـاعی       و اقشار و گروه    )دهقانان(کنندگان    نامحدود تولید 

ان شهری و سایر    ت تجارتی و تهیدست   دیگر، مانند کارکنان موسسا   
همـه  باعث میشود که اینهـا      ،   بوسیله فیودالها  گروه های ذکر شده   

   . عمل نماینددال هافیومتحد دهقانان در مبارزه علیه  به مثابه ًاکثرا
 صـورت   دالی از فیـو ها علیه ظلـم و اسـتثمار          ی سرف   مبارزه

ییـر شـکل    هـای مـسلحانه تغ      متواری شدن آنها تا برپـا کـردن قیـام         
هــا  هــای خــود بــه خــودی و غیــر متــشکل ســرف قیــام. یافــت مــی
ی پیگیــر آنهــا  لــیکن مبــارزه. توانــست بــه پیــروزی بیانجامــد نمــی
سـاخت کـه میـزان عـوارض و فـشارهای             ها را مجبـور مـی       دالفیو
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  .وارده بر دهقانان را افزایش ندهند
های سیاسی سیستم برای سـرکوب        به طور کلی تمام سازمان    

مالکین بـزرگ از دسـتجات نظـامی خـود          . رفت   به کار می   ها  توده
کردند و نیز نیروهـای       های دهقانی استفاده می     برای سرکوبی قیام  

هــا بــه شــمار  دالفیــوی  ســلطنتی کــه بــه طــور کلــی مــدافع طبقــه
هــا تــشکیل  رفتنــد، قــدرت نهــایی را در ســرکوبی ایــن قیــام  مــی
  . دادند می

 ربـاخواران   :انداران نقدی یا رباخوار     اولین سرمایه 
آن دسته از افرادی بودند که مبلغ قابل توجهی پول نقـد داشـته و               

ی خود را  ضمناً سرمایه. دادند آن را در ازای گرفتن ربح قرض می  
هـای مختلـف بـه کـار انداختنـد و سـودهای               ی سـکه    در امر مبادله  

  .زدند کاالنی به جیب می
لذکر ا   با توجه به طبقات و اقشار فوق       :تهیدستان شهری 

شود که دستیاران، شاگردان، کارمندان و زحمتکشان بی          معلوم می 
ــشکیل مــی   ــره قــشر تهیدســتان شــهری را ت ــد تخــصص وغی . دادن

ــه  ــه طبق ــواره علی ــتان هم ــوی  تهیدس ــهری فی ــدان ش دال و ثروتمن
نـشین، اسـتادکاران      های شهر   دالفیوبازرگانان متمول، رباخواران،    (

کـه دهقانـان دسـت بـه         امیکردند و هنگ    مبارزه می ) صنف وغیره 
زدند به حمایت از آنها به پا خاسته و نقش متحـد دهقانـان                قیام می 

  . کردند ها ایفا می دالفیورا در مبارزه با 
دالی از  فیـو هـای      دولـت  :دالیفیـو دولت در سیستم    

بودند، به این جهـت در      ) دالهافیو(ی حاکم     ابتدا حامی منافع طبقه   
دالی بـر بقایـای     فیـو ی کامل مناسبات    دالیزم برای استیال  فیواوایل  

ی   دالی به وجـود آمدنـد کـه جنبـه         فیوهای متمرکز     بردگی دولت 
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دال یـک   فیـو ها بزرگتـرین      در راس این دولت   . مترقی نیز داشتند  
اما با پیشرفت اقتـصاد     . گفتند  منطقه قرار داشت که آن را شاه می       

هـای محلـی پادشـاهان        دالفیـو دالی و افـزایش قـدرت       فیوطبیعی  
اجباراً بسیاری از اختیـارات خـود را در نـواحی مختلـف بـه آنهـا                 

دالها بـه علـت افـزایش قـدرت خـود و ضـعف              فیودادند و یا این     
های مزبور  دالفیو. زدند  آنها سر باز میتبعیتحکومت مرکزی از 

همه گونه اختیارات از قبیل تصدی امور قـضایی، اداری، وصـول            
غیره را در ناحیـه مربـوط بـه          ها، رهبری دستجات نظامی و      مالیات

دالی را  فیـو ایـن امـر حکومـت مرکـزی         . خود در اختیار داشـتند    
دالیزم را بـه وجـود آورد       فیـو الطـوایفی     تضعیف کـرده و ملـوک     

های محلی بر سر تصرف سـرزمین         دالفیو این   .)دالیفیوی    تفرقه(
هــا و قتــل و  و یــا بــه تبعیــت واداشــتن یکــدیگر دســت بــه جنــگ

داری در    بعدها با رشد مناسبات سرمایه    . زدند  میهای فراوان     غارت
دالی فیو) سپوتیزمد(های متمرکز     الی، حکومت دفیودرون سیستم   

دالیزم بـه شـرح آن خـواهیم        فیـو به وجود آمدنـد کـه در تالشـی          
  . پرداخت

دال بـزرگ بـه     فیـو  هـر    :دالیزمفیـو سلسله مراتـب    
اری بـرد   های کوچکتر بهـره     دالفیومنظور اینکه از خدمات جنگی      

اربابی که صاحب . بخشید کند قسمتی از اراضی خود را به آنها می 
های کوچکی    دالفیومعروف شده و    » سینیور«اصلی زمین بود به     
وی بـه   ) گماشتگان جنگـی  (» واسالها«گرفتند    که از وی زمین می    

. هـای کـشور بـود       دالفیـو پادشاهان در راس تمام     . رفتند  شمار می 
  :دالی طبق نمودار زیر بودفیوه مراتب مثالً در اروپای غربی سلسل

  .ها  شوالیه←ها   بارون←ها   دوکها و کنت←  شاه
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هـا فقـط از مقـام مـافوق خـود تبعیـت               هر یک از این مقـام     
  .کرد می

دال فیـو  طبقه   :دالیفیوجامعه  ایدئولوژی   و   فرهنگ
از طریــق اســتثمار و مظــالم سیاســی اســتیالی خــود را بــر طبقــات 

 و در ایـن جریـان فـشار ایـدئولوژیکی،           نمـود   زحمتکش حفظ می  
مذهب و روحانیـت قـدرت      . های وی بود    ترین سالح  یکی از قوی  

دالی تــشکیل فیــوایــدئولوژیک واقعــی را بــرای حمایــت دولــت  
ی سـعادت     مذهب مسخ شده به دست طبقه حاکم بـا وعـده          . داد  می

شـد،    هـای زمینـی محـسوب مـی         ابدی در بهـشت کـه پـاداش رنـج         
دالهــا منحــرف کــرده و فیو از مبــارزه علیــه هــای مــردم را تــوده
شـان    کوشید آنها را در حالی نگهدارد که کـامالً بـرای اربابـان                می

  .مفید باشند
دالیزم، فرهنگ عمیقاً   فیودر طی استقرار و توسعه و تکامل        

اصول مـذهبی، فلـسفه مترقـی       . در تحت نفوذ مذاهب قرار داشت     
یات و علوم طبیعـی کـه       عصر باستان را به کلی کنار نهاده و ریاض        

در عصر باستان ارتباط تنگاتنگی با فلسفه داشتند، اکنون به کلـی             
ادبیات مبدل به توصیف زندگی مقدسین شده       . محدود شده بودند  

. کردنـد   و تاریخ نیز محدود به وقایعی بود که روحانیون ثبت مـی           
. شعر و موسیقی و سایر هنرها کمر به خدمت مذهب بـسته بودنـد             

  مذهب بر فرهنگ، نتیجه نوعی توسعه و تکامـل مـسالمت          استیالی  
ای سـخت میـان       ایـن اسـتیال در جریـان مبـارزه        . آمیز و آرام نبود   

های مردم    دالها و روحانیون حامی آنها و متفکرین مترقی توده        فیو
مـذهب و روحانیـت آنهـایی را کـه عقایـد            . به وجـود آمـده بـود      

 ،کردند ای را عرضه می ای ضد روحانی داشتند و یا هنر توده    توده
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  .کرد رحمانه آزار و اذیت می بی
آلیـستی و      تسلط عقایـد ایـده     :دالیفیوایدئولوژی ضد   

. مذهبی در ایدئولوژی دلیلی بر عدم وجود جریانات مخالف نبود         
. های متضاد است    ی شدید ایدئولوژی    دالیزم عصر مبارزه  فیوعصر  

لی، عناصـر   دافیـو تـضییقات شـدید در جامعـه        با وجود فـشارها و      
غیره وجـود    ژر، ببرابینسکی و    مترقی نظیر ابن سینا، ابن رشد، سی      

 اشــراف ت مخالفــ. ماتریــالیزم بودنــدی داشــتند کــه پیــرو فلــسفه
دالهـا ارتبـاط    فیوهای سـرف و تهیدسـتان شـهری بـا             شهری، گروه 

هـای مـذهبی      بدعت. ی آنها علیه مذهب داشت      تنگاتنگی با مبارزه  
هـای    ورش بود غالباً شـ     مبارزه طبقاتی  که یک شکل ایدئولوژیکی   

مخالفت بـا   گاهی اوقات   . دالی را به همراه داشت    فیومسلحانه ضد   
 تعالیمی ارائه   های سرف و تهیدستان شهری به صورت        تودهستم بر   

شد که اغلب در لباس مذهبی جدید علیه مـذهب حاکمـه بـود                می
م و مـذهب    مبارزه دشـمنان ایـدیالیز     .)مانند تعالیم بابک در ایران    (

  .  دالیزم راه را برای ظهور ماتریالیزم در قرون جدید گشودفیودر 
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  ششمفصل 

  یدالفیو ستمیستالشی 
  

دالی کـه در    فیـو با وجودی کـه خـصوصیات کلـی سیـستم           
دالیزم نیـز   فیوی تالشی     گذشته مورد بحث قرار گرفتند در مرحله      

 نو  همچنان تسلط داشتند، معهذا این خصوصیات با پیدایش عناصر        
دالیزم تغییرات قابـل    فیوو عناصر روبنایی مربوط به آن در داخل         

داری در    پیدایش و رشـد طریقـه تولیـد سـرمایه         . ای یافتند   مالحظه
دالیزم سرانجام به موجودیت این سیـستم پایـان داد کـه            فیودرون  

  . دهیم جریان آن را ذیالً به طور مختصر مورد بررسی قرار می
 توسعه و تکامـل نیروهـای       :پیشرفت نیروهای مولده  

ــرمایه     ــصاد س ــدایش اقت ــلی پی ــل اص ــده، عام داری در درون  مول
ی موتور، در عصر      استفاده از چرخ آبگرد به منزله     . دالیزم بود فیو

بردگی رایج بود لیکن بعدها این چرخ کـامالً در میـان آب نـصب               
های قدیمی چرخ آبگردی وجود داشت که در بـه            در آسیاب . شد

بـرای  . رفـت   های عظیم آسیاب به کار می        سنگ حرکت درآوردن 
ها بـه حرکـت درآینـد، چـرخ مـذکور را طـوری                اینکه این سنگ  

هـای    کردند که یک جریـان نیرومنـد آب بـر روی پـره              نصب می 
ریخت، بعدها چرخی اختراع شـد کـه در اثـر             قسمت پایین آن می   

هــای قـسمت بــاالیی آن بــه حرکــت در   ریـزش آب بــر روی پــره 
این ترتیب که نهرهـای کـوچکی از رودخانـه منـشعب            به  . آمد  می
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کرد، در اثر گردش ایـن        شده تا قسمت باالی چرخ امتداد پیدا می       
ای که به آن متصل بود و از داخل دیوار کارگاه عبـور           چرخ، میله 

از نیروی گردش ایـن میلـه، در   . آمد کرد نیز به حرکت در می      می
 سـازی و در      اغـذ هـای ک    امر استخراج و ذوب فلـزات و کارخانـه        

ی بلنـد،      اختـراع کـوره    زبعـد ا  . شـد   غیره نیز استفاده می    معادن و 
ــه حرکــت در     دم ــور ب ــا چــرخ آبگــرد مزب هــای مکــانیکی کــه ب
تا قبل از اختراع کوره، فلزات      . آمدند، وارد میدان عمل شدند      می

آوردنـد،    های دستی به صورت خمیر غلیظی در می         را به کمک دم   
آورده و    به بعد فلزات را به صورت مایع در       در صورتی که از این      

فـوالد  . گری بسازند   امکان یافتند که ابزار مختلفی از طریق ریخته       
ــود کــه از ایــن طریــق ذوب و تــصفیه شــد   ــین فلــزی ب ایــن . اول

به طوری  . اختراعات امکان اصالح ابزار و وسایل را فراهم ساخت        
از . کــه چــرخ تــراش، متــه و ماشــین آســیاب نیــز اختــراع گــشت

در صـنعت   . شـد   های ساده نیز در حفـر معـادن اسـتفاده مـی             ماشین
نــساجی دســتگاه قــایم بافنــدگی جــای خــود را بــه دســتگاه افقــی 

  . بافندگی که بازده بیشتری داشت داد
هـای مـدرن را       استفاده از قطعات فلزی امکان ساختن کشتی      

کردنـد      هـای دور حمـل مـی        که بارهای فراوانـی را بـرای مـسافت        
نما نیز تکمیل گشت، چاپ تکمیل شده و          ضمناً قطب . آوردفراهم  

در کـشاورزی نیروهـای مولـده بـا         . اولین کتب به چـاپ رسـیدند      
تـری از آنچـه کـه در صـنعت گفتـه شـده پـیش                  هـای آهـسته     گام
اراضی زیر کشت وسعت یافتـه، حاصـلدهی کـشاورزی          . رفتند  می

د سیـستم چنــ . بـاال رفتنــد و متـدهای کــشت و زرع اصـالح شــدند   
تکامـل  . های آیـش ابـداع گـشت       ای و کشت علف در زمین       مزرعه



 95

ــایر     ــان و س ــرم، کت ــشم، چ ــزایش تقاضــای پ صــنعت موجــب اف
ی تالشـی     لـذا در مرحلـه    . محصوالت دامپروری و کشاورزی شـد     

دالیزم، دامپـروری، بـستانکاری، باغبـانی و موکـاری پیـشرفت       فیو
 . زیادی نمود

در  :دالیسیستم فیـو  تغییرات حاصله در زیربنای
دلیزم، نیروهـای مولـده بـه آنچنـان سـطحی           فیـو ی تالشـی      مرحله

ــبات ســرمایه  ــیدند کــه مناس ــصاد  رس ــان اقت ــوداری در می دالی فی
این امر منجر بـه پیـدایش طبقـات         . ای یافت   گسترش قابل مالحظه  

هـای    توسـعه و تکامـل رشـته      . جدید بورژوازی و پرولتاریا گردید    
کیـک بیـشتر صــنعت از   مختلـف صـنعتی و کـشاورزی موجـب تف    

تقـسیم اجتمـاعی    . های جدید صنعتی شد     کشاورزی و ظهور روش   
کار باز هم پیشرفت کـرده و هـر ناحیـه بیـشتر بـه تهیـه محـصول                   

ای وجود داشت که محـصوالت و         نواحی. خاصی اختصاص یافت  
ها   داد، مثالً هالندی    چهارپایان اهلی را بیشتر برای بازار پرورش می       

ه و فروش لبنیات تخـصص داشـتند و یـا در         در پرورش گاو شیرد   
بعضی از نواحی اسـپانیا بیـشتر بـه پـرورش گوسـفند مرینـوس و                

این امر طبیعتاً سبب رشـد مبادلـه        . پرداختند  فروش پشم وغیره می   
ــارتی در    ــط تج ــل رواب ــی تکام ــاالیی، یعن ــوک ــدفی . دالیزم گردی

 لیکن معامالت بازاری در سابق تقریباً محدود به نواحی معینی بود،
توسعه و تکامل  . کم به تمام ممالک گسترش یافت       در این زمان کم   

تجارت در تحت شرایط جدید بـه از میـان رفـتن تـدریجی تولیـد                
  .داری کمک کرد کوچک و ظهور و توسعه مناسبات سرمایه

 اولــین قــدم تولیــد   :کئوپراســیون ســاده و مانوفــاکتور  
اد کئوپراسـیون   ی صنعت عبارت بود از ایج       داری در زمینه    سرمایه
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وری   کئوپراسیون سـاده عبـارت از کارگـاه پیـشه         . ساده) تعاونی(
ای بود که در آن تعـداد زیـادی از کـارگران مـزدور                توسعه یافته 

این افراد نیروی کار خود     . کردند  کار می ) وران سابق   همان پیشه (
ــیون  ــاحبان کئوپراسـ ــه صـ ــی را بـ ــا مـ ــد هـ ــاحبان . (فروختنـ صـ

دنـد از تجـار، ربـاخواران، اسـتادکاران        هـا عبـارت بو      کئوپراسیون
داری   هـای اولیـه سـرمایه       در ایـن کارگـاه    ). غیـره  متمول صنف و  

تقسیم کاری وجود نداشت، یعنی هر کارگر کلیه کارهای مربوط          
تجمع تعداد زیادی کارگر    . داد  به تولید یک کاال را خود انجام می       

ه کوچـک  در یک کارگاه میزان بازده کار را در مقایسه با کارگـا      
  ،به این ترتیب بـا ایجـاد رقابـت بـین کـارگران            . وری باال برد    پیشه

 صـرفه جـویی     ،استفاده از بهترین کار به عنوان مقیاس تعیین مزد        
داران امکان یافتند کـه   غیره، این سرمایه در محل کار و سوخت و     

  . سودهای کالنی به جیب بزنند
 داری ایجـــاد قـــدم بعـــدی در توســـعه و تکامـــل ســـرمایه 

مانوفاکتور کارگاهی بود که در آن تقـسیم کـار          . مانوفاکتور بود 
ی کـار دسـتی اسـتفاده         وجود داشت ولی در این جا هـم از شـیوه          

بـه معنـی دسـت و       » مـانو «مانوفاکتور از دو واژه التـین       . (شد  می
به معنی ساخته گرفته شده که تواماً ساخته دست معنـی           » فاکتور«

 ). دهد می
ا، وسـایل و مـواد خـام الزم را فـراهم            صاحبان مانوفاکتوره 

ساخته و کارگاه بزرگی بـه وجـود آوردنـد کـه در آن کـارگران         
ایـن شـکل    . کردنـد   مزدور همه با هم در زیر یک سقف کـار مـی           

ــرای توســعه  ی مناســبات  جدیــد تولیــد مناســب تــرین زمینــه را ب
  .داری فراهم ساخت سرمایه
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ای ظهـور و     شرایط الزم بـر    :سرمایه) تجمع(شرایط انباشت   
  :تجمع سرمایه به این ترتیب بود

 تولید کاالیی نـسبتاً توسـعه یافتـه کـه تجمـع مبـالغی               ـ الف
هنگفتــی پــول را در دســت بازرگانــان، ربــاخواران، صــاحبان      

  . غیره میسر کرد مانوفاکتور و
 مردم که از نظر فروش نیروی کار        هایی از   توده وجود   ـ ب

ایـن دو شـرط     . محروم بودنـد  خود آزاد و از داشتن وسایل تولید        
بـه ایـن ترتیـب    . دادنـد  علل اساسی انباشت سرمایه را تـشکیل مـی        

داران با دارا بودن وسایل تولید و سـرمایه و اسـتثمار              اولین سرمایه 
ولی بایـد   . ی خود افزودند    کارگران مزدور روز به روز بر سرمایه      

ن و  که از طریق سـلب مالکیـت از دهقانـا         ی سرمایه را      تجمع اولیه 
، حمایت از صنایع داخلی      دولتی ∗قروضوران با اعمال زور،       پیشه

و غارت مستعمرات صورت گرفته تـا تجمـع بعـدی کـه صـرفاً از                
ما در ایـن جـا      . طریق استثمار نیروی کار عملی شده فرق گذاشت       

  : پردازیم ی سرمایه می  تجمع اولیهبه شرح طرق گوناگون
: ران بـا اعمـال زور     و  الکیت از دهقانـان و پیـشه      ـ سـلب مـ    ـ1

دالیزم، چـشم  فیـو پیشرفت سطح تولید کـاالیی در جریـان تالشـی        
وران   ها را متوجه زمین دهقانان و وسایل تولیـد پیـشه            دالفیوطمع  
از این رو آنان شروع به ضبط اراضی دهات، بیرون ریخـتن            . نمود

هـا و ضـبط وسـایل تولیـد           شان و غصب زمین آن      دهاقین از زمین    
ورانی که به این ترتیب از زمـین      دهقانان و پیشه  . دندوران کر   پیشه

شدند، قهراً اجیـر مانوفاکتورهـای        و وسایل تولید خود محروم می     
                                                 

   ایجاد سیستم مالیاتی ∗
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  .گشتند داری می سرمایه
هـای    اخـذ مالیـات   :  قروض دولتی و ایجاد سیستم مالیاتی      ـ2

جدیــد و قــروض دولتــی یکــی از وســایل تجمــع اولیــه ســرمایه   
دالی برای حفظ ارتش و دسـتگاه       وفیزیرا دولت   . شد  محسوب می 

ها قادر بـه رفـع        اداری دائماً احتیاج به پول داشت و معموالً مالیات        
دالی غالباً از ربـاخواران و      فیواز این رو دولت     . این احتیاج نبودند  

. پرداخـت  تجار پول قرض کرده و به موجب آن بهره زیـادی مـی    
 احتیاج فـوق    های درباری، بر    ها و جشن    غالب اوقات هزینه عیاشی   

معموالً (رسید که شاه ناچار در ازای مبلغ معینی پول            به آن حد می   
بایست اخذ    این مبلغ معادل مالیاتی بود که در یکی دو سال بعد می           

کـار مالیـاتی بـه       مقاطعـه . داد  ها را مقاطعه می     وصول مالیات ) شود
ها را وصول کرده و       کمک سربازان دولتی به زور از مردم مالیات       

هـای زحمـتکش      باً دو و حتی سه برابر مقدار همیشگی از تـوده          غال
کار مزبور مبالغی بیش از آنچـه   در نتیجه مقاطعه. گرفت  مالیات می 

  .کرد که به دربار قرض داده بود از مردم وصول می
 حمایت از صنایع داخلـی یکـی از         :حمایت از صنایع داخلی   

دول . ی تالشـی آن اسـت       دالی در مرحلـه   فیوصفات خاص دولت    
دالی عوارض سنگینی بر کاالهای وارداتـی بـسته و از صـدور             فیو

ها بـرای     این حکومت . کردند  مواد خام و خواروبار جلوگیری می     
هـا   های مملکت خود به آن     تشویق بازرگانان و صاحبان مانوفاکتور    

زیـرا متعاقـب    . دادنـد   کمک مـالی، جـایزه و سـایر امتیـازات مـی           
یافـت و     ها نیز فزونی مـی      ن مالیات پیشرفت صنایع و تجارت، میزا    

  . شد های حاکم افزوده می دالفیوبه ثروت 
پـولی،  ـ  یـ توسعه و تکامل روابط کاالی     :راتــغارت مستعم 
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های هنگفـت     گردآوری ثروت ه  ـبای اروپایی را    ـه  دالفیوایل  ـتم
پیشرفت اقتصادی بورژوازی و درنتیجه احتیاج به مواد        . زیاد کرد 

از جمله عوامل مهمی بودند که توام با عامل فـوق           خام و بازار نیز     
هـای    موجـب کـشف قـاره     ) پـولی ـ  توسعه و تکامل روابط کاالیی    (

 سترالیا و جزایر اندونزی و فلیپین و      آی امریکا،     قاره(جدید شدند   
هـای    کشف مناطق جغرافیـایی، در حقیقـت آغـاز سیاسـت          ). غیره

  .استعماری دول اروپایی بود
درنگ در اختیار کاشف و دولت        شف بی الک  هر منطقه جدید  

بعد از کـشف هـر منطقـه سـیل تجـار،            . گرفت  متبوع وی قرار می   
. ندشد  های حریص و طماع متوجه آن ناحیه می         دالفیورباخواران،  

کردند، یعنی    در ابتدا استعمارگران از تجارت نامتعادل استفاده می       
مـستعمرات  های بسیار گران در بازارهای        کاالهای خود را با قیمت    

های بسیار    به فروش رسانده و مواد خام مورد نیاز خود را با قیمت           
گـران بـا گذشـت زمـان تـدریجاً و بـه               اسـتعمار . خریدند  ارزان می 

ی روزافزون از نیروی نظامی برای تحمیـل و فـشار اسـتفاده              درجه
کرده و مستعمرات را مستقیماً به صورت ممالـک متـصرفی خـود             

  . درآوردند
هـای سرشـار مـستعمرات و سـرازیر           اول ثـروت  غارت و چپ  
ها به کشورهای اروپـایی عامـل بـسیار مهمـی در           کردن این ثروت  

دالی بـود، بـه     فیـو داری در درون سیـستم        توسعه و تکامل سـرمایه    
طــوری کــه یکــی از اشــکال مهــم تجمــع اولیــه ســرمایه، غــارت   

 .شد مستعمرات محسوب می
 :دالیفیوتغییرات حاصله در روبنای سیستم 

 بـا توسـعه و تکامـل تولیـد صـنعتی،            :پیدایش طبقات جدید  
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یکی از این   . دالی به ظهور رسیدند   فیوطبقات نوینی در فرماسیون     
ــا کــارگران    ــا ی ــورژوازی و دیگــری ضــد آن پرولتاری طبقــات ب

ــزد ــر اســت م ــرمایه. بگی ــه س ــار   طبق ــوع سرش ــل مجم دار از تکام
هـا    لادفیوسته از   بازرگانان، رباخواران، استادکاران متمول و آن د      

ــورژوازی نیــز شــرکت داشــته و از نیــروی کــار    کــه در تولیــد ب
دار   طبقـه سـرمایه   . بردنـد، بـه وجـود آمـد         پرولتاریا اسـتفاده مـی    

 و پرولتاریا را که فاقد آن است استثمار         هصاحب وسایل تولید بود   
ــورژوازی و فیــودر تحــت شــرایط . کنــد مــی دالی تــضاد میــان ب

دالی، یعنــی تــضاد فیــود اصــلی جامعــه پرولتاریــا نــسبت بــه تــضا
های زحمتکش و بیش از همه دهقانان در برابـر طبقـه حـاکم،              توده
بـورژوازی  . ها در درجه دوم قرار داشت       ها و وابستگان آن     لادفیو

از . هـا بودنـد     دالفیوو پرولتاریا، هر یک به سختی در تحت فشار          
 وحـدت   دالیزمفیـو این رو این دو طبقه در مورد سرنگون ساختن          

به طـوری کـه خـواهیم دیـد اغلـب پرولتاریـا تحـت               . نظر داشتند 
  .زند دالی میفیوای ضد  رهبری بورژوازی دست به انقالب توده

 شرکت دهقانان، در روابـط     :تجزیه دهقانان به اقشار مختلف    
پـولی، تحـولی در مالکیـت زمـین و نـوع اسـتفاده از آن                 ــ  کاالیی

ی  در مرحلـه . دهقانـان شـد   موجب رشد نابرابری تضادی در میـان        
  توانـست زمیـنش را بفروشـد و قطعـه           دالیزم، دهقان می  فیوتالشی  

دیگری بخرد، رهن کند و باالخره آنچـه را کـه تمایـل داشـت در                
مورد زمینش انجام دهد و نیز دهقان ناگزیر بود که مالیات سنگین     

افتـاد کـه       به طـوری کـه بـسیار اتفـاق مـی           ،زمین خود را بپردازد   
ان فقیــر تمــام ملــک خــود و یــا قــسمتی از آن را از دســت دهقانــ
دهقانان تنگدست ملک خـود را نـزد ربـاخوار بـه رهـن              . دادند  می
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ی کمرشـکن آن مـانع تـصاحب          گذاشته و در اکثـر مـوارد، بهـره        
تـر از ایـن فرصـت اسـتفاده           دهقانان غنی . شد  شان می   مجدد زمین   

ار را بـه جـایی      کرده و با دست یافتن به اراضی همسایگان فقیر ک         
 شـان بـیش از چنـد برابـر         رساندند که گاهی اوقات وسعت امالک     

بـه ایـن ترتیـب      . گـشت   مساحت یک ملک معمـولی دهقـانی مـی        
  :دهقانان به سه قشر تقسیم شدند

 دهقانان تهیدسـت کـه چیـزی از خـود نداشـتند و بـرای                ـ1
کردنـد کـه آنهـا را بـه عنـوان             ها کـار مـی      دالفیودهقانان غنی و    

  . شناسیم  دهات میریایاترها و نیمه پرولتپرول
 دهقانان میانه حال که زمین و حیواناتی داشته و قـادر بـه     ـ2

ی معاش خود بودند و گاهی دهقانان تهیدست را نیز اسـتثمار              تهیه
  . کردند می

که دهقانان ثروتمند بوده    ) ها  کوالک( بورژوازی دهات    ـ3
  . کردند ستثمار میو دهقانان تهیدست و گاهی میانه حال را ا

 دهقانـان در قبـال اسـتثمار        :دالی دهقانـان  فیـو مبارزات ضد   
ها دست بـه مقاومـت سرسـختانه زده و طغیـان              دالفیوی    رحمانه  بی
هـای دهقـان در       ی طبقـاتی تـوده      وجه مشترک مبـارزه   . کردند  می
الیزم، تمایل آنها به آزاد کردن خود از وابستگی بـه زمـین و              دفیو

دالیزم فیـو ی تالشـی      در مرحلـه  . دالی بود فیونقیاد  از تمام اشکال ا   
های دهقانی بسیاری به وقوع پیوست که غالباً مورد حمایت            جنبش

تهیدستان شهری قرار داشته و هـدف شـان ارتقـای سـطح زنـدگی               
هـای دهقـانی دارای نقـشی مترقـی و            جنـبش . های مردم بود    توده

ــود  ــی ب ــان انقالب ت شخــصی تمــایال. انعکاســی از تمــایالت دهقان
دهقانان معموالً از حد آزاد سـاختن خـود، بدسـت آوردن امـالک              
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. کـرد   دالی وغیره تجاوز نمـی    فیوکوچک خود، رهایی از مالیات      
 تقاضـای   تأجـر ها دهقانان حتی      به طوری که در بعضی از جنبش      

دالی را نداشته و فقط خواهـان       فیوهای    لغو تمام عوارض و مالیات    
کردند کـه محـدود بـودن     غلط تصور میآنها به . تقلیل آنها بودند  

نداشـتن  . های شان ضامن کسب این امتیازات خواهد بـود          خواست
ی   های منظم و تفرقه بین شورشیان که از خصوصیات ویژه           سازمان

تولید پراکنده دهقانی است، فقدان رهبـران بـا تجربـه و بـه طـور                
ها را با شکست مواجـه        کلی عدم آگاهی دهقانان اغلب این جنبش      

هایی نیز کسب     با وجود این، مبارزات دهقانان پیروزی     . ساخت  می
نمود که مهمترین آنها رهایی از وابستگی به زمـین بـود و بـه ایـن         

  . شدند ها به دهقانان آزاد مبدل می ترتیب رفته رفته سرف
 توسـعه و    :دالیزمفیـو تشکیل حکومت استبدادی در تالشـی       

ی بـزرگ را مواجـه بـا        هـا   دالفیـو داری،    تکامل مناسـبات سـرمایه    
  کـه  ی ایجاد شکل سیاسی نوینی از اسـتیالی طبقـاتی نمـود             وظیفه

هـا    دالفیـو ایـن   . دالی بـود  فیـو این شکل نوین حکومـت اسـتبداد        
کوشیدند که از صنایع در حال رشد بـورژوازی، در راه منـافع               می

توانـستند خطـری را کـه در وجـود            آنهـا نمـی   . خود استفاده کنند  
بینی کنند و از این رو بـه حمایـت از             ته بود، پیش  داری نهف   سرمایه

هـا و     دالفیوجریانات اقتصادی، سازش میان     . بورژوازی برخاستند 
 عـده   .کـرد   هـا، ایجـاب مـی       دالفیـو بورژوازی را با حفظ برتـری       

توانـستند     شان نمی   ها صرف نظر از میزان قدرت       دالفیودیگری از   
نـد و در نتیجـه      صنایع بورژوازی را در مجـاورت خـود تحمـل کن          

فقط یک دولت متمرکز استبدادی قادر بود ضمن سـرکوبی آنهـا            
ی حاکمـه بـا بـستن مالیـات بـر              طبقـه  زیرا. این امر را ممکن سازد    
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داری منافعی از توسعه و تکامل صنعت و          های تولیدی سرمایه    بنگاه
شد که در این زمان برای حفظ قشون وسـیع و             تجارت نصیبش می  

بــه همــین علــت، . اً بــدان احتیــاج داشــتماشــین حکــومتی شــدید
هـای دولتـی      های بزرگ عالقمند به افزایش منافع و مالیات         دالفیو

نیروی اقتـصادی رو بـه رشـد بـورژوازی، میـزان اسـتثمار              . بودند
ــرد   ــاال ب ــهری را ب ــتان ش ــان و تهیدس ــت . دهقان ــن رو حکوم از ای

 سرکوبی  آنی    ی عمده   دالی احساس کرد که وظیفه    فیودسپوتیزم  
  .های زحمتکش و ناراضی است توده

  وقوع اجتناب ناپذیر انقالب
با مناسبات تولیدی مختـصر     ،  نیروهای مولده در حال تکامل    

ولـی تـا    . دالی داخل در کشمکش به مراتـب بزرگتـری شـدند          فیو
دالی از میـان    فیـو که موسسات سیاسی و به ویـژه دولـت           هنگامی

داری   بات سـرمایه  یعنی تسلط مناسـ   » نو«رفت، استقرار نهایی      نمی
ضمناًً این جریـان امکـان نداشـت کـه از           . توانست برقرار شود    نمی

بـه همـین    . طریق تکامل تدریجی و مسالمت آمیز بـه وجـود آیـد           
دالیتــه از طریــق انقــالب، قــانون فیوعلــت انهــدام سیــستم سیاســی 

قبـل از آغـاز هـر       . ناپذیر توسعه و تکامـل اجتمـاعی بـود          اجتناب  
. نامند  می» حالت انقالب «آید که آنرا      ود می انقالب وضعی به وج   

حالت انقالبی از دو جنبه عینی و ذهنی طبق نمـودار زیـر تـشکیل               
  . شود می

شــدت  ):شــرایط مــادی انقــالب(عوامــل عینــی 
های مظلـوم کـه آنهـا را وادار بـه             العاده فقر و تنگدستی توده      فوق
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ه کند و بحران سیاسی طبقات حاکمـه بـ   های شان می    طرح خواست 
نحوی که دیگر قادر به ادامه حاکمیت خود با وضع سـابق نباشـند              

  . از جمله عوامل عینی هستند
دالیزم، به ذکـر شـرایطی   فیواز ابتدای بحث پیرامون تالشی   

ی   تجمع اولیه . پرداختیم که در حقیقت عوامل عینی انقالب بودند       
ســـرمایه و طـــرق گونـــاگون گـــردآوری آن، نفـــوذ مناســـبات 

دالی و تضاد بـین نیروهـای مولـده در          فیودر اقتصاد   داری    سرمایه
دالی، همـان اسـاس     فیـو حال تکامل با مناسـبات تولیـدی مختـصر          

که به بحث پیرامون     هنگامی. دهند  اقتصادی انقالب را تشکیل می    
ی تدالی دهقانان پرداختیم، نشان دادیم که نارضای      فیوی ضد     مبارزه

های   ی خواست   ر به اقامه  های مظلوم، آنها را وادا      و تنگدستی توده  
سـپوتیزم  دالی یعنی د  فیو شکل نوینی از حکومت      .بودشان ساخته     

در حقیقت بحران سیاسی طبقه حاکمـه اسـت کـه دیگـر قـادر بـه                 
ی عوامـل ذهنـی        بـه بحـث دربـاره       حـال  .ی وضع سابق نبـود      ادامه
  .پردازیم می

 ):آمـادگی ایـدئولوژیکی انقـالب     (عوامل ذهنی   
توانایی طبقـه   : وان در یک جمله خالصه کرد     ت  عوامل ذهنی را می   

ای برای سرنگون سـاختن       انقالبی در اقدام به عملیات انقالبی توده      
داری   ها قبل از آغاز انقالب سرمایه       مدت. ی مرتجع   ی حاکمه   طبقه

دالی برخاسـته و  فیـو های بورژوازی به انتقاد از سیـستم     ایدئولوک
ران بـورژوازی در اثـر      روشنفک. شدند  لزوم محو آن را متذکر می     

هـای   داری بـه کـشف ماهیـت تمـام پدیـده            پیشرفت تولید سـرمایه   
دانیم تـسلط ایـدیالیزم       همانطور که می  . طبیعی عالقه خاصی یافتند   

کـرد، لـیکن بـا توسـعه مناسـبات            از پیشرفت علـم جلـوگیری مـی       
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ی قوانین طبیعت بـر اسـاس         داری، کشفیات علمی و مطالعه      سرمایه
ایـن  . در اروپـا آغـاز شـد      ) کـرد   سا آن را نفی مـی     که کلی  ( تجربه

بینـی    ی پیگیر نو علیه کهنه یعنی جهـان         کشفیات در جریان مبارزه   
بینی نوین کـه بـر        به این ترتیب جهان   . گرفت  دالی صورت می  فیو

هـای    داری اسـتوار بـوده و در تمـام حـوزه            اساس مناسبات سرمایه  
. ود به وجـود آمـد     نم  تفکر بشر یعنی علم ، ادبیات و هنر بحث می         
مکتب (» هومانیزم«ی    ماهیت روش جدید در ایدئولوژی در کلمه      

. شـود   خالصه می ) انسان دوستی و طرفداری از کاهش آالم بشری       
های بورژوازی اروپا معتقد بودنـد کـه در حـال             گ  اولین ایدئولو 

هـستند و از همـین رو       ) رنـسانس (» تجدید حیات فرهنگ باستان   «
نامیدنـد و     ایدئولوژی خود را رنسانس مـی     فرهنگ و به طور کلی      
. شــد بینــی ایــن ایــدئولوژی محــسوب مــی هومــانیزم روش جهــان

ی ماهیت غیر روحانی یا مادی فرهنگ         هومانیزم ضمناً نشان دهنده   
روشـنفکران  . بـود دالی نیـز    فیـو نوین و آزادی آن از قید مـذهب         
بینـی، اصـول عقایـد خـود را بـه             بورژوازی بـا یـک چنـین جهـان        

ار ای میـان مـردم انتـش        ت کتب و سایر نشریات به زبان توده       صور
  .  دست به انقالب زنندداده و آنها را آماده ساختند تا
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  فصل هفتم

  داری سیستم سرمایه

  داری جریان پیدایش سیستم سرمایه
داری در درون سیــستم  رشــد تولیــد ســرمایه

یم کـه   دالیزم به این نتیجـه رسـید      فیودر بررسی تالشی     :فیودالی
. دالیزم سرچشمه گرفته است   فیوداری از درون      طرز تولید سرمایه  

داری در دهات و شهرها را بـه ترتیـب           زمینه پیدایش تولید سرمایه   
  :دهیم  مورد بررسی قرار می

 پیـشرفت نیروهـای     :داری در دهات    توسعه مناسبات سرمایه  
مولد در دهات که طی دوران طوالنی به تـدریج بـه مرحلـه نـسبتاً                
نوینی رسیده و در نقاط مختلـف منجـر بـه تـشکیل کئوپراسـیون               

ها گردیده بود تولید کـاالیی را در دهـات توسـعه داد و              )تعاونی(
کم قشر جدیدی را در میان دهقانان بـه وجـود آورد کـه فاقـد       کم

کردنـد و     هرگونه وسایل تولیـد بـوده و بـرای دیگـران کـار مـی              
د کـاالیی اهمیـت پـول       بـا توسـعه و تکامـل تولیـ        . ندبودمزدبگیر  

افــزایش یافــت کــه از ایــن بــه بعــد دهقانــان نــاگزیر بودنــد کــه  
محصوالت خود را در بازارها بـه فـروش رسـانده اجـاره زمـین و                

بـه  . دال پرداخـت کننـد    فیـو عوارض خود را به صورت پـول بـه          
بـسط  . پولی شدند ـ  عبارت دیگر دهقانان نیز وارد مناسبات کاالیی      

لی بر مبنای پیشرفت نیروهای مولـد منجـر بـه           پوـ  مناسبات کاالیی 
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دهقانـان میانـه حـال و       ـ  ها  کوالک(تجزیه دهقانان به اقشار مختلف      
هـا زمـین اجـاره        دالفیـو ها از     کوالک. گردید) پرولتاریای دهات 

کرده و پس از تقسیم آن بـه قطعـات کوچـک آن را بـه دهقانـان                  
یـروی کـار دهقانـان      دادند و یا با اسـتفاده از ن         میانه حال اجاره می   

اسـتثمار  . کردنـد   زمین را کشت مـی    ) پرولتاریای دهات (تهیدست  
دالی منجـر بـه   فیـو داری توام با استثمار و مظالم         روزافزون سرمایه 

بدیهی است که   . فقر شدیدتر و خانه خرابی بیشتر دهقانان گردید       
دادند، از  دالی دهقانان اکثریت جمعیت را تشکیل می   فیودر جامعه   

 کاهش قدرت خرید آنان بازار داخلی را محدودتر ساخته و           اینرو
داری که بر پایه رشد نیروهای مولد         از رشد بیشتر مناسبات سرمایه    

و توسعه تجارت یعنی مبادله کاالها میـان شـهر و ده قـرار داشـت                
  .جلوگیری کرد

 توسعه نیروهـای مولـد بـه        :داری در شهرها    گسترش سرمایه 
ر نتیجـه بـسط تجـارت، شـهرها توسـعه           رشد تولیدات انجامیـد و د     

با توسعه شهرها سرمایه تجارتی به تدریج تولیـدات         . بیشتری یافت 
. آورد  دهقانان و صـاحبان صـنایع یـدی را تحـت کنتـرل خـود در               

ای در جریـان تعـویض        سرمایه تجارتی در ابتدا به صورت واسـطه       
سپس تجـار شـروع بـه       . کنندگان کوچک ظاهر شد     کاالهای تولید 

منظم کاالهای تولیدکنندگان کوچک کرده و مواد خـام و          خرید  
ــا مــی   ــه آنه ــه صــورت مــساعده ب ــول ب ــد پ ــه ایــن طریــق  . دادن ب

در قــدم بعــدی . تولیدکننــدگان کوچــک وابــسته بــه تجــار شــدند
ساده » های  کئوپراسیون«صاحبان سرمایه تجارتی دست به تاسیس       

مایه بـه ایـن ترتیـب قـسمتی از سـر          . زدنـد » مانوفاکتور«و بعدها   
تجارتی از این طریق بـه سـرمایه صـنعتی مبـدل شـده و صـاحبان                 
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وران ثروتمنـد نیـز       البته پیشه . داری به وجود آمدند     صنایع سرمایه 
بــا ایــن کــه . آمدنــد داران صــنعتی در بعــدها بــه صــورت ســرمایه

ای   ها بنابر شرایطی که به وجود آمده بود تا انـدازه          »مانوفاکتور«
ودکامه پیشرفت کردند معهذا تسلط در تحت حمایت نسبی دول خ 

قطعی هنوز با اصناف بود زیرا اصناف حـداکثر کوشـش خـود را              
و اختراعات فنـی بـه      » مانوفاکتورها«در جهت جلوگیری از رشد      

بـرای حمـل کـاال از       (عـوارض گمرکـی داخلـی،       . بردنـد   کار می 
هـای محلـی، سـلطه مـستبدانه          مالیـات ) ای بـه منطقـه دیگـر        منطقه
ها همگی     اختالف در اوزان و مقیاس      و ها  دالفیون و   منصبا    صاحب

مــانع تکامــل بیــشتر تجــارت و تــشکیل بــازار واحــد ملــی و بــسط 
دالی چـه   فیوبه این ترتیب در جامعه      . داری بودند   مناسبات سرمایه 

دالی بـه   فیـو در دهات و چـه در شـهرها مناسـبات تولیـدی کهنـه               
  .آمده بود درصورت سدی در برابر پیشرفت نیروهای مولد جدید 

ــورژوازی و  ــالب ب ــه   انق ــودالیزم ب ــول فی تح
رشد دایمی نیروهای مولد قانونی اسـت کـه بـر            :داری  سرمایه

توسعه و تکامل جامعه بشری حکمفرماست امـا مناسـبات تولیـدی            
تضاد میـان نیروهـای مولـد و    . کهنه مانع رشد نیروهای مولد است     

. دهد ا تشکیل می  مناسبات تولیدی کهنه اساس انقالبات اجتماعی ر      
اجتماعی نـوین   ـ  شود که یک فرماسیون اقتصادی      انقالب سبب می  

ضمناً این تضاد قانونی است     . به جای فرماسیون قدیم مستقر گردد     
تضاد فوق در روبنا به     . که بر توسعه و تکامل تاریخ حکمفرماست      

کـه از مناسـبات تولیـدی       (صورت مبارزات میان طبقـات مرتجـع        
ــ  ــشتیبانی م ــه پ ــد یکهن ــی  ) کنن ــات مترق ــه اول ( و طبق در درج

زحمتکشان که مهمتـرین عامـل پیـشرفت دایمـی نیروهـای مولـد              
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مبـارزه طبقـاتی در مرحلـه      . شـود   منعکس می ) گردند  محسوب می 
انقالبـات اجتمـاعی بـر      . انجامـد   معینی از رشد خود به انقالب مـی       

طبق خصلت نیروهای محرک و رهبری انقالب و نتایج اقتـصادی،           
از این رو بـرای تـشریح   . شوند اعی و سیاسی آنها مشخص می     اجتم

انقالب بورژوازی هر یک از عوامـل فـوق را بـه ترتیـب بررسـی                
  .کنیم می

لت یـک انقـالب را      ـ خـص  : خصـلت انقالبـی بـورژوازی     ـ1
محـو مناسـبات تولیـدی      (کنـد     تضادهایی که آن انقالب حـل مـی       

روبنای نو به جای    و استقرار   ) کهنه و استقرار مناسبات تولیدی نو     
انقالبی که هدفش نـابودی مناسـبات       . نماید  روبنای کهنه تعیین می   

شـالوده  . دالی است از نظر خـصلت، انقالبـی اسـت بـورژوایی           فیو
اقتصادی و اجتماعی انقالب بورژوایی تضادی است بین نیروهـای          

طبقـات حاکمـه   . دالیفیـو مولد جدید و مناسـبات تولیـدی کهنـه        
حفظ مناسبات تولیدی کهنه و در حال احتضار        استثمارگر خواهان   

آنها از قدرت دولتی خود به منظـور ابقـای سـلطه خـویش          . هستند
بنابر این به منظـور برقـراری مناسـبات تولیـدی           . کنند  استفاده می 

از ایـن رو    . جدید، طبقه انقالبی باید قدرت و نیـرو کـسب کننـد           
انقـالب  مسئله به دست گرفتن حکومت، اساسی تـرین مـسئله هـر             

  .است
انچه ـ چنـ  :الب بورژوایی ـروهای محرک و رهبری انق    ـنیـ  2

دانیم تضاد میان مناسبات تولیـدی کهنـه و نیروهـای مولـد بـه                 می
در این جا نیز    . شود  صورت تضادهای طبقاتی در روبنا منعکس می      

هـای   ها از یـک طـرف و تـوده        دالفیواین تضاد میان طبقه مرتجع      
بـه همـین علـت نیروهـای     . دیگـر بـود   مردم و بورژوازی از سوی      
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هـای مـردم تـشکیل        محرک و مترقی انقـالب بـورژوایی را تـوده         
هـای مـردم عبـارت بودنـد از دهقانـان و بـه ویـژه                 توده. دادند  می

 پرولتاریای جوان و عناصـر      ،فقیرترین قشر آنها، تهیدستان شهری    
مترقی بورژوازی و خـرده بـورژوازی شـهری کـه خواهـان محـو               

اما دهقانان و پرولتاریا به علت فقدان سـازمان         . ه بودند سیستم کهن 
. و آگاهی سیاسی نتوانـستند رهبـری انقـالب را بـه دسـت گیرنـد               

داد رهبـری     بورژوازی که طبقـه مترقـی آن زمـان را تـشکیل مـی             
  .انقالب را به دست گرفت

 :و سیاسـی انقـالب بـورژوایی    ـ نتایج اقتصادی، اجتمـاعی      3
 بـورژوایی بـا اسـتقرار مناسـبات تولیـدی          انقـالب  :نتایج اقتصادی 

به . نوین، راه را برای توسعه و تکامل نیروهای مولد هموار ساخت          
داری، انقـالب   طوری که دیری نپایید که بعـد از اسـتقرار سـرمایه        

صنعتی صورت گرفته و نیروهای مولد با سرعت راه تکامل خـود            
را از بـین    انقالب بورژوایی استثمار کـارگران      . را در پیش گرفت   

  . نبرد بلکه فقط شکل این استثمار را تغییر داد
 ظهور پرولتاریـای صـنعتی مهمتـرین نتیجـه          :نتایج اجتماعی 

کـار در کارخانجـات منجـر بـه        . اجتماعی انقالب بورژوایی اسـت    
ضمناً شرایط اجتماعی، زنـدگی     . تشکیل و اتحاد کارگران گردید    

بـه ایـن    . مبـدل گردانیـد   ترین طبقـه تـاریخ        پرولتاریا را به انقالبی   
ترتیب این انقالب شرایط توسعه و تکامل پرولتاریـای صـنعتی را            

اسـتقرار  . داری اسـت بـه وجـود آورد         که خـود گـورکن سـرمایه      
فرهنگ نوین و پیشرفت سریع علم و تکنولوژی تـوام بـا تاسـیس              

ها و مدارس به مقیـاس نـسبتاً وسـیع و بـاال رفـتن آگـاهی                   دانشگاه
  . نتایج اجتماعی انقالب بورژوایی هستندها از جمله توده
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 مهمتـرین نتیجـه سیاسـی انقـالب بـورژوایی،          :نتایج سیاسـی  
انهدام سازمان سیاسی کهنه و جایگزین شدن قدرت بورژوازی بـه           

بـه ایـن ترتیـب برچیـدن بـساط حاکمیـت کهنـه و               . جای آن بـود   
استقرار قدرت حاکمه جدید، محتوای انقـالب سیاسـی را تـشکیل       

تـر    تشکیل پارلمانی که از مجالس فیـودالی نـسبتاً مترقـی           .دهد  می
بـاال  باعـث   ها در امور سیاسی       بود و شرکت کم و بیش وسیع توده       

 به بعد توده زحمتکشان و بـه        از این . رفتن آگاهی سیاسی آنها بود    
ویژه پرولتاریا شـروع بـه ایفـای نقـش بـسیار مهمتـری در حیـات                 

  . سیاسی کشورها کردند
انقالب بورژوایی به دو شکل      : بورژوایی اشکال انقالب 

شـکل اول را انقـالب بـورژوا دموکراتیـک          . صورت گرفته است  
ترین اقـشار     های مردم و به ویژه پایین       در این شکل توده   . نامند  می

اجتماعی که در زیر فشار ظلم و استثمار خرد شده بودند به مبارزه             
لـذا در ایـن     . ندبرخاسته و تاثیر به سزایی در جریان انقالب داشـت         

ای بـه     تا اندازه ) دهقانان و پرولتاریا  (های زحمتکش     انقالبات توده 
کنند که به تـدریج     رسند و حقوقی کسب می      های خود می    خواسته

  .شود از طرف بورژوازی به قدرت رسیده غصب می
در شــکل دوم انقــالب بــورژوایی بــه رهبــری اقــشار بــاالتر 

گیرد و اکثـراً در نیمـه         صورت می ) بورژوازی بزرگ (بورژوازی  
 ـ از ترس عمیق شدن انقالب    ـ ها  دالفیوراه انقالب بین بورژوازی و      

گیـرد و حاکمیـت تـا مـدتی بـین ایـن دو تقـسیم                  سازش انجام می  
گـردد و لـذا در        ها کاسته می    دالفیوشود که به تدریج از نفوذ         می
ــوده   آن ــی ت ــشان حت ــب زحمتک ــا اغل ــه   ه ــان ب ــیع دهقان ــای وس ه

  . رسند ی اقتصادی و سیاسی خود نمیها خواسته
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  داری و استقرار سیستم سرمایه
  آنتوسعه و تکامل 

 :داری  در سیـستم سـرمایه     نیروهای مولد الف،  
. یافتند، صنعت و کشاورزی     نیروهای مولد در دو جهت تکامل می      

  . دهیم این دو را به ترتیب مورد بررسی قرار می
 انقـالب  ):یانقـالب صـنعت  (رشد نیروهای مولـد در صـنعت      

بــورژوایی موانــع را از ســر راه توســعه و تکامــل نیروهــای مولــد 
برداشته و انقالبی در صـنعت پدیـد آورد، یعنـی موجـب اختـراع               

داری و    از این رو منظور از توسعه و تکامـل سـرمایه          . ها شد   ماشین
چیزی که به انقالب صنعتی معروف شـده جـایگزین شـدن وسـیع              

. داری اسـت    های سـرمایه     در کارگاه  کار ماشین به جای کار دستی     
داری که بـر      سرمایه» مانوفاکتور«به عبارت دیگر عبور از مرحله       

پایه کار دستی استوار بود به صنایع ماشینی، انقالب صنعتی نامیده           
داری کارخانجـات بـه دو گـروه بـزرگ           در دوره سرمایه  . شود  می

ند آن دسـته  نام  گروه اول را که صنایع سنگین می        :شوند  تقسیم می 
از کارخانجاتی هستند که مستقیماً وسایل مصرفی تهیه نکرده بلکه        

 کنند، ماننـد کارخانجـات تراکتـور        ادوات تولید تهیه می    آالت و 
هـای بافنـدگی      سازی و یا کارخانجات سازنده چـرخ        سازی، ماشین 

هـایی را گوینـد کـه         گروه دوم یا صنایع سبک، کارخانـه      . وغیره
فی مثل خوراک و پوشاک و یا وسایل منـزل          مستقیماً وسایل مصر  

سازند نظیر کارخانجات ریـسندگی، بافنـدگی، کنـسرو           وغیره می 
داری بـدواً در      انقـالب صـنعتی در ممالـک سـرمایه        . غیره سازی و 

همان . صنایع سبک آغاز گردید و سپس متوجه صنایع سنگین شد         
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 هـای آبگـرد کـه       ها توسـط چـرخ      دانیم در ابتدا ماشین     طور که می  
امـا بعـدها    . افتـاد   شد به کار مـی      ها نصب می    فقط نزدیک رودخانه  

احتیاج به ماشـینی پیـدا شـد کـه بتـوان آن را در همـه جـا مـورد                     
» وات«این احتیاج با اختراع ماشین بخار توسط        . استفاده قرار داد  

ها و صـدها ماشـین        با استفاده از ماشین بخار وات ده      . برآورده شد 
لف صنعتی، به خصوص ریسندگی اختراع      های مخت   مربوط به رشته  

افـزایش تولیـد    . شد و صنایع سبک با سرعتی شگرف پیش رفتنـد         
 ،ماشین احتیاج به فلـز را سـبب گردیـد امـا کمبـود ذغـال چـوب                 

توسعه فـن اسـتخراج و ذوب فلـز را محـدود سـاخت تـا ایـن کـه            
های مخصوص ذوب را که با ذغـال سـنگ            کوره» هنری کورت «

اع کرد و در نتیجه میزان مصرف ذغال سـنگ          کردند اختر   کار می 
به این ترتیب انقالب صنعتی متوجه صـنایع        . و تولید فلز باال رفت    

همراه با پیدایش ماشـین آالت رشـته مهندسـی          . سنگین نیز گردید  
در میـان   . ماشین که نقش مهمی در انقالب داشت بـه وجـود آمـد            

 بـه کـار     وسایل حمل و نقل وسیله جدید یعنی راه آهن اختـراع و           
سـازی مـدرن توسـعه        کشتی. افتاد که اهمیت شایان توجهی داشت     

سـرانجام بـا اختراعـات      . هـای عظیمـی سـاخته شـد         یافته و کـشتی   
فراوانی که صورت گرفت تولید ماشینی جایگزین تولیـد دسـتی           

  . شد
داری در   رشـد سـرمایه    :رشد نیروهـای مولـد در کـشاورزی       

زیـرا  .  در صـنعت بـود     تـر از توسـعه آن       کشاورزی به مراتب کند   
هـا در     دالفیـو بایست به نبرد خـود علیـه          داری هنوز هم می     سرمایه

دهـد کـه      تاریخ ممالک تکامـل یافتـه نـشان مـی         . دهات ادامه دهد  
ورود ابزار آالت مـدرن کـشاورزی و در نیتجـه توسـعه مناسـبات               
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. داری در کشاورزی از طرق مختلفی صورت گرفته اسـت           سرمایه
الحـال دهـات و     افزایش ثروت دهقانان مرفـه     یکی عبارت است از   

تبدیل شدن آن به صاحبان مزارع بزرگ که در آنها از ابزار مدرن             
ای از   دیگــری عبــارت اســت از ایــن کــه عــده،شــود اسـتفاده مــی 

ها قدرت خود را حفظ کرده بـه تـدریج خـود شـان ابـزار                  دالفیو
می تولید جدید را برای کسب منفعت بیشتر جـایگزین ابـزار قـدی            

دالی را به شـکل اسـتثمار       فیوساخته و به این ترتیب شکل استثمار        
هـایی را در      داران زمـین    دهنـد و یـا سـرمایه        داری تغییر می    سرمایه

دهات خریداری کـرده و بـا اسـتفاده از نیـروی کـار دهقانـان بـه                  
  . پردازند کشت آن می

داری   سـرمایه  :داری  مناسبات تولیدی سـرمایه   ب،  
 آن ابـزار و وسـایل تولیـد متعلـق بـه مـشتی               سیستمی است که در   

هـا فاقـد هرگونـه        دار و مـالک اسـت در حـالی کـه تـوده              سرمایه
نـد  ا مالکیتی هستند و یا مالکیت اندکی دارند و بنابر ایـن مجبـور            

مناسـبات تولیـدی    . داران شـوند    سرمایه) مزدبگیر(برای کار اجیر    
 مـورد   ای است کـه در زیـر        داری دارای خصوصیات ویژه     سرمایه

  . گیرد بررسی قرار می
 گفتیم تولید   :داری   تولید کاالیی ساده و سرمایه     ـ1

کاالیی تولیدی است کـه نـه بـرای مـصرف شخـصی بلکـه بـرای                 
  .آید در بازار به عمل می) مبادله(فروش 

تولید کاالیی که در جریان تالشی سیـستم کمـون اولیـه بـه              
م نیـز بـا وجـود       دالیزفیـو های تولید بردگی و       وجود آمد در شیوه   

پایـه و اسـاس تولیـد       . تسلط اقتـصاد طبیعـی وجـود داشـته اسـت          
کاالیی، تقسیم اجتماعی کار و وجود مالکیت خصوصی بر وسایل          
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هنگامی که این شرایط موجـود باشـد تولیـد کـاالیی            . تولید است 
. آید  انجام گرفته و مبادله تولیدات به شکل خرید و فروش در می           

اری در تحـت شـرایط معـین اجتمـاعی از           د  تولید کـاالیی سـرمایه    
تـرین    مـشخص . تکامل تولید کاالیی ساده بـه وجـود آمـده اسـت           

بـه  . باشـند   وران مـی    نمایندگان تولید کاالیی ساده دهقانان و پیـشه       
از یک  . همین علت تولید کاالیی ساده دارای ماهیت دوگانه است        

د طرف چون بر مبنای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید قرار دار          
 و این وجه مـشترک       ور فردی است صاحب سرمایه      دهقان یا پیشه  

از جانب دیگـر چـون تولیـد کـاالیی سـاده            . دار است   او با سرمایه  
 کـاال فـردی اسـت کـه         ی  کننده  مبتنی بر کار شخصی است، تولید     

باشد که بر خالف      کند و این وجه مشترک او با پرولتر می          کار می 
  . وی صاحب وسایل تولیدی نیست

داری مانند تولید کاالیی سـاده مبتنـی          ولید کاالیی سرمایه  ت
بر تقسیم اجتماعی کار و مالکیت شخصی وسـایل تولیـد اسـت بـا               
این تفاوت که این تولید بر مبنای استثمار کار مزدور قرار گرفته            

کند بلکه بـا در دسـت داشـتن           دار دیگر خودش کار نمی      و سرمایه 
از ایـن   . کند  یا فقط استثمار می   وسایل تولید و اجیر کردن پرولتار     

توان گفت که تحت شرایط معین اجتمـاعی تولیـد کـاالیی              رو می 
برای ایـن   . داری تکامل یابد    تواند به تولید کاالیی سرمایه      ساده می 

تقسیم اجتماعی کار و مالکیـت      (الذکر    امر عالوه بر دو شرط فوق     
مـده  خصوصی بر وسایل تولید که در سیستم های قبلی به وجود آ           

شرط سومی نیز ضروری است و آن عبارت اسـت از تبـدیل             ) بود
. دالیزم به وجـود آمـد     فیونیروی کار به کاال که در مرحله تالشی         

  .دهیم در زیر آن را مورد بررسی مختصر قرار می



 116

 یـک کـارگر بـه       :االـزله یک ک  ـ نیروی کار به من    ـ2
ــدارد  علــت نداشــتن وســایل تولیــد چــاره  ــر شــدن ن . ای جــز اجی

دار هم بـا وجـود داشـتن تمـام وسـایل قـادر نیـست بـدون                    مایهسر
کارگر مانند هـر شخـصی دیگـر از         . کارگر، تولیدی را آغاز کند    

نیروی کار برخوردار است که در واقع عنصر مهـم تولیـد در هـر               
. کنـد   داری نقش نیروی کار تغییـر مـی         اما در سرمایه  . جامعه است 

بـه ایـن ترتیـب تولیـد        . دشـو   یعنی این نیرو نیز مبدل به کـاال مـی         
همـه چیـز را شـامل       (گیـرد     کاالیی خصلت عمومی بـه خـود مـی        

تـرین    توان به منزلـه عـالی       داری را می    بنابر این سرمایه  ). گردد  می
برای تبدیل نیروی کار به کاال دو شرط        . مرحله تولید کاال دانست   

نخست این که کارگر باید شخصاً آزاد باشد به طـوری           . الزم است 
واند نیروی کار خـود را بـه صـالحدید خـویش بفروشـد در               که بت 

. صورتی که برده و سرف در فروش نیروی کار خود آزاد نبودند           
ثانیاً کارگر بایـستی فاقـد وسـایل تولیـد و امـرار معـاش باشـد بـه          

ای در اختیار نداشته و مجبور شـود نیـروی کـار              طوری که ذخیره  
ها از ایـن نظـر بـا آن          شرایط سرف . دار بفروشد   خود را به سرمایه   

چه گفته شد کامالً فرق داشت زیرا آنـان دارای زراعـت شخـصی              
شان وسایل زندگی تهیـه       توانستند برای خود و خانواده        بوده و می  

  . کنند
 کاال چیزی است که اوالً یکی از احتیاجات انسانی          : کاال ـ3

را برطرف کند و در ثانی برای فروش یا مبادله تولید شـده باشـد               
ــه ــرای مــصرف شخــصین ــه اســت، ارزش .  ب کــاال دارای دو جنب

آن خاصیت کاال را که یکی از احتیاجات انسان         . استعمال و ارزش  
امـا ارزش   . نامنـد   کند ارزش اسـتعمال آن کـاال مـی          را برطرف می  
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یک کاال عبارت است از کار اجتماعی الزم تولیدکنندگان که در           
ودی خـود قابـل     ارزش یک کاال بـه خـ      . آن کاال مجسم شده است    

رویت نیست و فقط در موقع تعویض آن با کاالی دیگر مـشخص             
شـود کـار      زیرا در این موقع آن چه در واقع تعویض می         . شود  می

اجتماعاً الزمی است که صرف تهیه کاالهای مورد نظر شده اسـت            
هـای کـار هـستند کـه بـه شـکل کـاال                به عبارت دیگر ایـن ارزش     

ارزش هر کـاال بـه وسـیله مقـدار          . وندش  آمده و با هم مبادله می       در
کار اجتماعاً الزمی که برای تولیـد آن کـاال بـه کـار رفتـه معلـوم                  

  . شود گیری می گردد و مقدار کار به وسیله زمان کار انداره می
 ارزش نیروی کار مانند هر کاالی       : ارزش نیروی کار   ـ4

دیگــر بــه وســیله زمــان کــار اجتماعــاً الزم بــرای تولیــد آن معــین 
برای این که کارگری قـادر بـه کـار باشـد بایـد حـداقل                . شود  می

غیره  وسایل امرار معاش یعنی خوراک، پوشاک، کفش، مسکن و        
 کارگر باید هـم     ،را داشته باشد و نیز برای تامین مجدد نیروی کار         

اش وسـایل زنـدگی تهیـه کنـد و            برای خود و هـم بـرای خـانواده        
ای را بـه کـار        شـین پیچیـده   باالخره کارگر بـرای اینکـه بتوانـد ما        

اندازد احتیـاج بـه انـدازه معینـی مهـارت دارد کـه خـود مـستلزم                  
باشد، بنابر این ارزش نیروی کار شـامل          ای برای تعلیم او می      هزینه

ارزش وسایل الزم جهـت تهیـه معیـشت کـارگر و خـانواده وی و                
ارزش نیـروی کـار وقتـی بـه         . باشـد   هزینه کـسب مهـارت او مـی       

 بهـای    کـه  شـود   ن شود بهای نیروی کار نامیده می      صورت پول بیا  
  .آید داری به صورت مزد در می نیروی کار در سرمایه

  داری ـ ماهیت استثمار سرمایه5
ــافی ــافی   :ارزش اض ــوم ارزش اض ــاده مفه ــرای درک س  ب
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در یـک   : کنـیم   بررسی آن را از یک مثال تقریباً واقعی آغـاز مـی           
دسـت کـت و شـلوار       کارگاه خیاطی به طـور متوسـط روزانـه ده           

دار   مجموع هزینه یعنـی مخـارجی را کـه سـرمایه          . شود  درست می 
  . توان به طور تقریبی در نظر گرفت پرداخته می) صاحب کارگاه(
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  

 ولـی   . تومـان  340شود    که برای هر دست کت و شلوار می       
ارزش هر دست کت و شلوار که در هنگام فروش یا مبادله معـین              

 380فروشـد حـدود       دار آن را به آن مبلـغ مـی          هگردد و سرمای    می
 ی   تومان اضافه بر هزینـه     40دار    در مثال فوق سرمایه   . تومان است 

. دارد  پرداخت کرده به ازای هر دست کت و شلوار دریافـت مـی            
  این پول اضافی از کجا آمده؟

  که شود  کنیم مشاهده می    وقتی در تمام ارقام فوق توجه می      
بـا  . گر قابـل کـم و زیـاد کـردن نیـستند           هیچ یک غیر از مزد کار     

بهای کار اجتماعاً الزمی کـه در هـر کـاال           (توجه به تعریف ارزش     
شـویم کـه تنهـا رقمـی را کـه        بـه زودی متوجـه مـی      ) مجسم شـده  

هزینه جهت خرید پارچه آستر، نخ و سایر لوازم مصرفی
هزینه جهت سوخت، کرایه محل و غیره
هزینه استهالک ماشین آالت و ساختمان محل کارگاه

 تومان۴٠ر نفر مزد ده نفر کارگر از قرار ه

   تومان٢۴٠٠
      تومان۴٠٠
      تومان٢٠٠
      تومان۴٠٠
   تومان٣۴٠٠

 تومان٣۴٠یعنی برای هر دست لباس 
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در واقع تمامـاً نپرداختـه همانـا مـزد واقعـی            ) دار  سرمایه(کارفرما  
 مثـال   زیرا آنها هستند که کار شان در لباس مورد        ،  کارگران است 

 تومان به ارزش مواد اولیـه       80مجسم گشته و هر یک با کار خود         
دار   افزوده اند ولی بـه ازای آن سـرمایه        ) در طی یک روز   (وغیره  

در .  تومان پرداخته و بقیـه را بـه جیـب زده اسـت       40به آنها فقط    
  . تومان به ازای هر دست لباس ارزش اضافی است40این مثال 

ا تجسم مثال فوق و دقت در کلیـه         ب :کار اضافی و کار الزم    
شـویم کـه در       داری متوجـه مـی      اشکال تولیدی در جامعـه سـرمایه      

داری یک کارگر قـسمتی از زمـان را بـرای خـود و                تولید سرمایه 
زمـان کـاری کـه      . کنـد   دار کـار مـی      قسمتی دیگر را برای سرمایه    

کارگر برای تهیه وسـایل الزم جهـت حـداقل امـرار معـاش خـود                
شود و کاری که در خـالل          زمان کار الزم گفته می     کند  صرف می 

دار فقـط بـرای       سرمایه. گیرد کار الزم نام دارد      این زمان انجام می   
اگر در مثال فوق فـرض      . پردازد  زمان کار الزم به کارگر مزد می      

 تومـان   40 سـاعت کـار کـرده و         10کنیم هـر کـارگری روزانـه        
 5ه او طـی     گـردد کـ     اجرت دریافت داشته بـه خـوبی معلـوم مـی          

 5ساعت اول این مبلغ را به وجود آورده است و در حقیقـت امـر                
در . ساعت دوم را بدون دریافت هیچ مزدی مجاناً کار کرده است           

 سـاعت   5 سـاعت اول را زمـان کـار الزم و            5اصطالح علم اقتصاد    
کار اضافی که به وجود آورنـده       . دوم را زمان کار اضافی گویند     

. داری نیـز وجـود داشـته اسـت          ز سرمایه تولید اضافی است پیش ا    
طبقات استثمارگر در جوامـع بردگـی و فیـودالی نیـز درسـت بـا                

هـای اسـتثمار شـونده امـرار معـاش            استفاده از کـار اضـافی تـوده       
داری تولیـد اضـافی بـه صـورت           اما در سیستم سـرمایه    . کردند  می
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. آمده زیرا نیروی کار مبدل به کـاال شـده اسـت             ارزش اضافی در  
داران  های سرمایه ش اضافی فقط صرف تامین زندگی و عیاشی    ارز
شود بلکه برای استثمار کارگران جدید به سـرمایه جدیـد نیـز           نمی

گردد که برای غارت بیشتر پرولتاریا و سایر زحمتکشان           تبدیل می 
داران بـه کـار بـرده         و تجمع باز هم بیشتر سرمایه به وسیله سـرمایه         

    .شود می
داری   هدف تولید سـرمایه    :داری  ههدف تولید سرمای  

عبارت است از تبدیل ارزش اضافی به سرمایه و به کار بـردن آن              
کوشـند    داران همیشه مـی     سرمایه. برای تولید ارزش اضافی جدید    

تا آن جا که ممکن است بـا حـداقل هزینـه ممکـن ارزش اضـافی                 
آنان از تمام وسایل ممکن برای رسـیدن بـه          . بیشتری بدست آورند  

داری بـرای افـزایش ارزش        هر سرمایه . کنند  هدف استفاده می  این  
تـر از کـارگران کـار         کند با شدت هر چه تمام       اضافی کوشش می  

 :برای افزایش ارزش اضـافی دو راه موجـود اسـت          . اضافی بکشد 
  .ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی

از آن چـه گذشـت چنـین نتیجـه           :ارزش اضافی مطلق  
داری به دو قـسمت تقـسیم         ارگر در سرمایه  شود که روز کار ک      می
کنـیم   فـرض مـی  . ـ زمان کار اضـافی 2ـ زمان کار الزم 1: شود  می

 5 ســاعت آن زمــان کــار الزم و 5روز کــار ده ســاعت باشــد کــه 
ساعت دیگر زمان کار اضافی است، در این صورت درجه استثمار           

  .  زیر خواهد بودیا نسبت ارزش اضافی به ترتیب
  
  
  

 ساعت زمان کار اضافی۵

 ساعت زمان کار اضافی۵
 ×٪١٠٠= ٪١٠٠ درجه استثمار=
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 کار الزم ثابت بماند بـا طـوالنی کـردن روز کـار              اگر زمان 
  . توان زمان کار اضافی را افزایش داد می

 سـاعت افـزایش یابـد       12 سـاعت    10مثالً اگـر روز کـار از        
 سـاعت خواهـد بـود و بـه ایـن ترتیـب درجـه                7زمان کار اضافی    

  : آید  به صورت زیر در میاستثمار
  
  

  
  

فی نـسبت ارزش    به این ترتیب بـا افـزایش زمـان کـار اضـا            
ای را کـه      ارزش اضـافی  . رود   باال می  %40استثمار  اضافی یا درجه    

شود، مارکس   ردن ساعات کار روزانه ایجاد می     به وسیله طوالنی ک   
در اثر مبارزات پرولتاریـا مـدت       . ارزش اضافی مطلق نامیده است    

لـذا بـرای    . کار روزانه محـدود شـده و قانونـاً تقلیـل یافتـه اسـت              
ین سوال مطرح شده است کـه چگونـه ارزش اضـافی            دار ا   سرمایه

 او پاسخ این سوال را در ارزش اضـافی نـسبی            .بیشتری کسب کند  
  . یافته است

 دومین راه به دسـت آوردن ارزش        :ارزش اضافی نسبی  
اضافی بیشتر، کوتاه کردن زمان کار الزم بدون تغییـردادن مـدت            

یش یابـد   اگر حاصل دهـی کـار در صـنایع افـزا          . کار روزانه است  
شوند که در همـان مـدت زمـان قبلـی             اختراعات نوین با عث می    (

این امر منجر بـه کـاهش زمـان کـار           ) محصول بیشتری تولید شود   
. خواهد شد و در نتیجه زمان کار اضافی را زیاد خواهد کرد           الزم  

ت  سـاع  5 سـاعت کـار الزم و        5 ساعته را به     10مثالً یک روز کار     

 ساعت زمان کار اضافی٧

 ساعت زمان کار اضافی۵
 ×٪١٠٠= ٪١۴٠ درجه استثمار=



 122

دهی    فرض کنیم در اثر افزایش حاصل      .کنیم  تقسیم می کار اضافی   
 سـاعت کـار     3 ساعت کار الزم کافی است       5کار، کارگر به جای     

. کند تا بهای مساوی مزد خود را به کاالی تولید شده منتقل نماید            
 ساعت روز کار همچنان به حال خود باقی اسـت در ایـن              10لیکن  

د یابـ    ساعت افزایش می   7 ساعت به    5صورت زمان کار اضافی از      
  .رود و در نتیجه درجه استثمار باال می

  
  
  

  
 %232 نسبت ارزش اضافی یا درجه اسـتثمار بـه           باالمثال  در  

افزایش یافته و این معلول افزایش طول مدت کـار روزانـه نیـست          
بلکه در اثر تغییر نسبت بین زمـان کـار الزم و زمـان کـار اضـافی                  

 الزم و   ای را که بـه علـت کـاهش زمـان کـار              ارزش اضافی . است
دهـی کـار       در اثر افزایش حاصل    ،بل زمان کار اضافی   افزایش متقا 
  .آید ارزش اضافی نسبی گویند به وجود می

  سرمایه و اشکال آن
کنند که هر نوع ابـزار کـار          اقتصاددانان بورژوازی ادعا می   

های اولیه گرفته تا ابـزار کنـونی، سـرمایه            از سنگ و چوب انسان    
 ، تولید به خودی خـود سـرمایه نیـستند         در حقیقت امر وسایل   . ندا

ایــن وســایل بــرای موجودیــت هــر اجتمــاعی حتمــی و ضــروری 
وسایل تولید تنها هنگامی که به شـکل دارایـی شخـصی            . دنباش  می

 ساعت زمان کار اضافی٧

 ساعت زمان کار اضافی٣
 ×٪١٠٠= ٪٢٣٢ درجه استثمار=
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افتد بـه     دار درآمده و برای استثمار طبقه کارگر به کار می           سرمایه
 سرمایه مبلغ معینی پـول یـا وسـایل تولیـد          . شود  سرمایه تبدیل می  

تولیدی معین تاریخی است که در      ـ  نیست بلکه یک رابطه اجتماعی    
آن وسایل تولید و همچنین وسایل اصلی جهت معیـشت افـراد در             

 در صـورتی کـه طبقـه کـارگر بـه            ،دار است   مالکیت طبقه سرمایه  
منزله نیروی اساسی تولید جامعه از وسایل تولید و معیشت محروم           

داران فروختـه و      بـه سـرمایه   و مجبور است  نیـروی کـار خـود را            
به عبارت دیگر سرمایه ارزشی است که       . مورد استثمار قرار گیرد   

. آورد  از طریق استثمار کار مـزدور ارزش اضـافی بـه وجـود مـی              
داری قبل از انحصار به چهار شکل دیـده           سرمایه در جامعه سرمایه   

  . کنیم شود که ذیالً آنها را مطالعه می می
هنگـام  در  دار     سرمایه :جزای آن  سرمایه صنعتی و ا    ـ1

شروع تولید، قسمتی از سرمایه خود را برای برپا داشتن سـاختمان            
 ماشین آالت، مواد خام و مواد        و کارخانه، خرید زمین، تجهیزات   

این قـسمت از سـرمایه کـه جـزو وسـایل            . کند  کمکی مصرف می  
کنـد    شود مقدارش در جریـان کـار تغییـر نمـی            تولید محسوب می  

 که اجزای این وسایل تولید مصرف   ای  زشی به همان اندازه   بلکه ار 
شوند به ارزش کاالهای تولید شده جدید منتقل          شده و یا کهنه می    

به این ترتیب که مثالً ارزش مواد خام، مـواد کمکـی و             . گردد  می
سوخت در جریان عمل تولیدی بـه طـور کامـل بـه تولیـد جدیـد                 

 سـال کـار تولیـدی       ١٠شود ولی یک ماشین در جریان         منتقل می 
. نماید هر سال یک دهم ارزش خود را به کاالهای جدید منتقل می           

آن قسمت از سرمایه که بـرای تهیـه وسـایل تولیـد ماشـین آالت،                
که میزان آن در واقـع تغییـر   ـ غیره به کار رفته   ابزار، مواد خام و
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دار قـسمت دیگـر       سـرمایه . شـود    سرمایه ثابت نامیده می    ـ کند  نمی
این قسمت  . کند  ه خود را برای خرید نیروی کار صرف می        سرمای

را که برای خرید نیروی کار به کار رفتـه و در جریـان تولیـد بـه                  
علت به وجـود آوردن ارزش اضـافی بـه وسـیله کـارگر افـزایش                

  . یابد، سرمایه متغیر گویند می
  
  
  
  
  

  
  
  
 ارزش اضافی که طبقـه کـارگر در         : سرمایه تجارتی  ـ2

داران   کند در مرحله اول بـه جیـب سـرمایه           ایجاد می جریان تولید   
داران نیـز قـسمتی از ارزش         سـایر سـرمایه   . شـود   صنعتی ریخته می  

صاحبان سـرمایه صـنعتی پـس از طـی          . شوند  اضافی را صاحب می   
کننـد ولـی شخـصاً قـادر بـه            جریانات تولیدی، کاالهایی تهیه مـی     

 تمایـل بـه     زیـرا اگـر صـاحبان صـنایع       . فروش آن در بازار نیستند    
فروش کاالهای خود بدون واسطه تجار داشـته باشـند ناچـار بایـد              
قسمتی از سرمایه خود را صرف ایجاد موسسه تجـارتی، اسـتخدام            

لیکن عمـالً قـادر بـه انجـام         . غیره کنند  فروشندگان و کارمندان و   
وظیفـه سـرمایه    . کننـد   این کار نبوده و آن را به تجار محـول مـی           

در ایـن   .  کـاالیی بـه سـرمایه نقـدی اسـت          تجارتی تبدیل سـرمایه   

زمین، ساختمان کارخانه، ابزار ماشین آالت،
 مزد کارگر مواد خام و مواد کمکی، سوخت و غیره

 سـرمـایـه

 سرمایه متغیر سرمایه ثابت
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بازار از صاحبان صـنایع     تر از    جریان تجار کاالها را به قیمتی ارزان      
تفاوت این دو قیمـت  . فروشند خریده و به قیمت روز در بازار می       

تجـارت در دنیـای     . رددگ  به صورت سود تجارتی نصیب تجار می      
ــس   ســرمایه ــی تق ــسمت تجــارت خــارجی و داخل ــه دو ق یم داری ب

ی ئـ تجـارت داخلـی بـه دو شـکل عمـده فروشـی و جز              . شـود   می
تجـار و   (داران    عمده فروشی تجارت میـان سـرمایه      . فروشی است 

 فروشی عبارت از فروش کاالها به طـور         یئجزو  ) صاحبان صنایع 
تجـارت خـارجی نیـز شـامل        . باشـد   کنندگان می   مستقیم به مصرف  

  . تجارت کاالهای صادراتی و وارداتی است
دالیزم مطالعه  فیو همان طوری که در      :مایه نقدی  سر ـ٣

سرمایه ربایی بود که افراد از      کردیم شکل ابتدایی سرمایه نقدی،      
طریق دادن وام و اخذ اصل وام به اضافه نزول آن سرمایه مذکور             

چون در این جـا پـول بـه صـورت ارزشـی             . انداختند  را به کار می   
یابـد لـذا بـه        ش مـی  ای میزان آن افـزای      است که پس از طی مرحله     

هـا و توسـعه       بـا پیـدایش بانـک     . آیـد    می  صورت سرمایه نقدی در   
ها بـا دادن      بانک. داری نقش سرمایه نقدی نیز فزونی یافت        سرمایه

داران صنعتی، غیرمستقیم در تولید شرکت جـسته و           وام به سرمایه  
دارنـد    ا از صاحبان صنایع دریافـت مـی       هنگامی که نزول مربوط ر    

همی از ارزش اضافی را که صاحبان صنایع از طریـق        در حقیقت س  
  . شوند استثمار کارگران به دست آورده اند صاحب می

 قبالً اشاره کردیم که در جامعـه        : سرمایه کشاورزی  ـ4
ــایی از  ســرمایه ــوز بقای ــوداری هن ــده مــی دالفی در . شــوند هــا دی
ا هـ   دالفیـو ای از     داری عده    توسعه و تکامل جامعه سرمایه     ،استقرار

 در جامعـه   کـه های زراعتی را در اختیـار دارنـد         قسمت اعظم زمین  
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یـا شخـصاً    . برند  داری به دو شکل از ارزش اضافی سهم می          سرمایه
نحوه کشت زمین را تغییر داده و کارگران زراعـی را اسـتخدام و              

کنند که در این صورت بـه صـورت سـرمایه زراعتـی               استثمار می 
. دهنـد   داران اجاره می     را به سرمایه   های خود   اند و یا زمین    آمده  در

 یداری که زمین را اجاره کرده است با استخدام پرولتاریـا            سرمایه
دار   سرمایه. آورد  ها ارزش اضافی به دست می       دهات و استثمار آن   

کشاورزی قسمتی از ارزش اضـافی را بـه خـود اختـصاص داده و               
بـه  . دهد  یدال یا زمیندار م   فیوقسمتی دیگر را به صورت اجاره به        

هــر حــال در ایــن جــا نیــز ســرمایه کــشاورزی از ارزش اضــافی   
  .برخوردار است
داری   های اقتصادی سرمایه    بحران :های اقتصادی   بحران

در جریــان یــک بحــران . شــوند در اثــر تولیــد اضــافی ایجــاد مــی
 ،دن بازار ندار  اند  کاالهای تولید شده به همان میزانی که تولید شده        

. کننـدگان تولیـد شـده اسـت         خریـد مـصرف   زیرا بیش از قدرت     
های اقتصادی نتیجه تولید اضافی بوده و تولید اضافی نیز به     بحران

دارن   نوبه خـود زاییـده هـرج و مـرج در تولیـد و رقابـت سـرمایه                 
کننـد در     مثالً چند کارخانه که جنس خاصـی را تولیـد مـی           . است

ن ایـ . افتنـد   مدت زمانی کوتاه یکی پـس از دیگـری بـه کـار مـی              
ریزند تا  ها شب و روز جنس مورد نظر خود را به بازار می       کارخانه

بـه ایـن   . یابـد  جایی که نسبت عرضه به نـسبت تقاضـا فزونـی مـی     
که دیگـر خریـدار   ـ های فوق مقادیر زیادی جنس   ترتیب کارخانه

هـا را دائمـاً پـایین         اچار قیمـت آن   ـدر اختیـار دارنـد و نـ       ــ     ندارند
ها را با ضرر      شوند آن    حتی حاضر می    و دآورند تا به فروش رو      می

در یک چنین حالتی در آن رشته خـاص بحـران           . به فروش رسانند  
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هـای دیگـر نیـز بـه          روی داده است و چون این موضوع در رشـته         
هـا تعطیـل شـده و هـزاران           دهد نتیجتاً کارخانه    همین منوال رخ می   

ی هـا   سرایت بحران هر یـک از ایـن رشـته         . شوند  کارگر بیکار می  
هـای مربـوط بـه خـود موجـب بحـران عمـومی                تولیدی بـه رشـته    

داری را در بـر       شود که سرتاسر یـک جامعـه سـرمایه          اقتصادی می 
باید توجه داشت که تولید اضافی اجناس به هیچ وجه به          . گیرد  می

این معنی نیست که بیش از احتیاجات همه افراد جامعه تولید شده            
زحمتکـشان در وضـعیت     بلکه به عکس طی یک بحـران اقتـصادی          

ها بـه شـدت پـایین         گیرند و سطح زندگی آن      بسیار سختی قرار می   
به علت افزایش بیکاری عـده کثیـری از مـردم از وسـایل              . آید    می

زیادی ایـن اجنـاس در بـازار        . شوند  الزم جهت زندگی محروم می    
نسبت به احتیاج واقعی جامعـه نیـست بلکـه معلـول عـدم توانـایی                

به طوری کـه بازارهـا      . ی خرید این کاالها است    اکثریت مردم برا  
ها قدرت خریـد      پر از کاالهای کشاورزی و صنعتی است اما توده        

هـر چـه    «المثل معروف در این حال        ها را ندارند و بنا به ضرب        آن
تضاد بین خـصوصیت اجتمـاعی      . »فراوانی بیش، محرومیت بیشتر   

تولیـد  داری بـر وسـایل        تولید و شکل مالکیت خـصوصی سـرمایه       
هـا بـه طـور اجتنـاب        بحـران . ریشه و اساس بحران اقتصادی اسـت      
هـا     ایـن بحـران    ،داری هـستند    ناپذیری نتیجه طریقه تولیـد سـرمایه      

. داری موجــود اســت از بــین نخواهنــد رفــت مــادامی کــه ســرمایه
دهند که نیروهـای مولـدی کـه توسـط            ها به خوبی نشان می      بحران

ت تولیـدی بـورژوازی جلـو     بورژوازی به وجـود آمـده از مناسـبا        
افتاده و درنتیجه این مناسبات به سـد و مـانعی در برابـر پیـشرفت                

بـرای تـامین رشـد بعـدی        . بیشتر نیروهـای مولـد مبـدل شـده انـد          
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داری بر وسایل  نیروهای مولد الزم است مالکیت خصوصی سرمایه
داری محو و نابود      تولید یا به عبارت بهتر مناسبات تولیدی سرمایه       

داری بـا توسـعه نیروهـای مولـد و اجتمـاعی              سیستم سرمایه . گردد
کردن تولید به طور عینی شرایط الزم جهت برقراری سوسـیالیزم           

در عین حـال آن نیـروی انقالبـی را کـه بایـستی             . کند  را ایجاد می  
ایـن نیـرو طبقـه      . آورد  جامعه را تغییر انقالبی دهد بـه وجـود مـی          

  . کارگر است

 داری روبنای سیستم سرمایه

 هـر جامعـه     :داری  ترکیب طبقات جامعـه سـرمایه     
هـا دو     طبقاتی دارای طبقات و اقشار مختلف اسـت کـه از بـین آن             

مناسـبات ایـن دو     . دنـ ده  طبقه طبقات اصلی جامعه را تشکیل مـی       
ایـن طبقـات در جامعـه       . طبقه بیان کننده تضاد اصلی جامعه است      

دالی فیـو  جامعـه    داران و بردگان، در     بردگی عبارت بودند از برده    
ــو ــا و ســرف دالفی ــه ســرمایه  ه ــا و در جامع ــورژوازی و  ه داری ب

آن چــه را کــه تحــت عنــوان ترکیــب طبقــاتی جامعــه . پرولتاریــا
داری قبــل از  کنــیم مربــوط بــه ســرمایه داری بررســی مــی ســرمایه

ــت ــالیزم اس ــرمایه. امپری ــالیزم را در مبحــث   س ــصر امپری داری ع
داری   ات و اقشار جامعه سـرمایه     طبق. مربوطه بررسی خواهیم کرد   

  .   توان بررسی کرد را به شرح زیر می
ای اسـت کـه مالـک وسـایل            بورژوازی طبقه  :ـ بورژوازی 1

. کنـد   ها برای اسـتثمار پرولتاریـا اسـتفاده مـی           تولید بوده و از آن    
  .شود داری به سه قشر تقسیم می طبقه بورژوازی در جامعه سرمایه
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ــ خـرده   3 ،رژوازی متوسـط  ــ بـو   2 ،ـ بـورژوازی بـزرگ    1
  .بورژوازی

بورژواری بزرگ عبارت اند از صاحبان کارخانجات بزرگ        
های وسیع با کشاورزی مکـانیزه و نیـز تجـار و ربـاخواران               و زمین 
ــزرگ ــدگان داخلــی و  . ب ــشتر تولیدکنن ــورژوازی متوســط را بی ب

ــشکیل داده و   صــاحبان ســرمایه هــای تجــاری و نقــدی متوســط ت
هـا و      خرده بورژوازی همان صاحبان سرمایه     بورژوازی کوچک یا  

باشند که اکثراً خود در کـار شـرکت مـستقیم             ابزار کار اندک می   
هر یک از اقشار فوق در شـرایط اجتمـاعی مختلـف نقـش              . دتدار

بــورژوازی . مخــصوصی در مبــارزات طبقــاتی جامعــه داشــته انــد
سط  بورژوازی متو  ،کند  ها سازش می    دالفیوبزرگ بیشتر با نجبا و      

دهـد کـه بـاز وقتـی          ها تشکیل می    تری را نسبت به آن      قشر انقالبی 
 ،کننـد  شان در خطر مستقیم قرار گیرد با قشر اول سازش می منافع  

دار را    بینی بین طبقه کارگر و سرمایه       خرده بورژوازی وضعیت بینا   
 خرده بورژوازی از پرولتاریـا بـاالتر         قشر سطح زندگی . دارا است 

داران بزرگ و متوسـط        شدید رقابت سرمایه    تحت فشار   ولی است
ها در اثر این رقابـت         کثیری از آن    قرار دارد و به طور مداوم عده      

این قشر از لحـاظ     . پیوندند  آمده و به صفوف پرولتاریا می       از پا در  
شماره به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تعـداد کثیـری از افـراد            

  .گیرد جامعه را در بر می
داری به کـارگرانی       پرولتاریا در جامعه سرمایه    :اـ پرولتاری 2

شود که از مالکیت وسایل تولیـد محـروم انـد و بـه ایـن                  گفته می 
ند نیروی کار خود را به صاحبان وسایل اصلی تولید          ا  سبب مجبور 
بنـابر ایـن محـروم بـودن از وسـایل           . داران بفروشـند    یعنی سرمایه 
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د هر کـاالی دیگـر و       تولید، آزاد بودن در فروش نیروی کار مانن       
دار قرار گرفتن، پرولتاریـا را از         در جریان تولید در مقابل سرمایه     

کـار پرولتاریـا بـرای      . سازد  سایر طبقات استثمار شونده متمایز می     
. دار سرچشمه استثمار روزافزون و اندوختن سـرمایه اسـت           سرمایه
د کند از طرق گوناگون میزان استثمار را تشدی       دار سعی می    سرمایه

کند قدرت را به دست گرفته    کند و پرولتاریا برعکس کوشش می     
پرولتاریـا بنـابر شـرایط خـاص        . و وسایل تولید را اجتماعی نماید     

ــر ســرمایه  ــه طبقــاتی کــه در براب ــد  خــود از کلی ــرار دارن داری ق
داری عالوه بر پرولتاریـا کـه در           در جامعه سرمایه   .تر است   انقالبی

 کارگرانی نیز وجود دارند کـه در        اند کارخانجات بزرگ متمرکز  
غیـره کـار     های کوچک مانند کفاشی، نجاری، آهنگری و        کارگاه

کنند و یا به کارهای شاق مانند کارهای ساختمانی و یا کار در               می
  . پردازند غیره می مزارع مکانیزه متعلق به زمینداران بزرگ و

ا در  عالوه بر بورژوازی و پرولتاری    : ـ زمینداران و دهقانان   3
ایـن  . داری طبقه مالکین و دهقانان نیز وجود دارنـد          جامعه سرمایه 

ای   اند اما به طور قابـل مالحظـه        دالی باقی مانده  فیوطبقات از رژیم    
ای هـستند کـه       داری طبقـه    مالکین در رژیم سـرمایه    . اند تغییر یافته 

ــد و آن     ــار دارن ــین را در اختی ــی از زم ــات بزرگ ــه   قطع ــا را ب ه
دهند یـا بـا اسـتفاده از کـار          ها اجاره می     یا کوالک  داران و   سرمایه

. شـوند   بـرداری مـی     مزدوران در مزارع بزرگ خود مـشغول بهـره        
قسمت اعظم دهقانان عبارت اند از تولیدکنندگان کوچکی که بـه           

دهقانان که قـسمت اعظـم      . کنند  کمک وسایل تولید خود کار می     
 طور مـداوم    دهند به   جمعیت اکثر ممالک بورژوازی را تشکیل می      

داری را بـه وجـود        این جریان عناصـر سـرمایه     . در حال تجزبه اند   
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ها را خانه خـراب       آورده تعداد دهقانان فقیر را افزایش داده و آن        
آنان به اقـشار کـوالک، دهقانـان میانـه حـال و بـی چیـز                 . کند  می

دهقانان بی چیز همان پرولتاریای دهـات یـا نیمـه           . شوند  تقسیم می 
  .دهند تشکیل میپرولترها را 

ای   داری عـده    در جامعه سرمایه  : ـ روشنفکران و کارمندان   4
هــا وجــود دارنــد کــه وضــع مــستقلی در جریــان تولیــد   از انــسان

های مادی ندارند و به همین جهـت طبقـه خاصـی را تـشکیل         نعمت
داری   مثالً قشر روشنفکر که در جوامـع قبـل از سـرمایه           . دهند  نمی

ود آمــد و تکامــل زیــاد در جامعــه بــه وجــ) دالیفیــوبردگــی و (
 روشــنفکران یــا بــه . از آن جملــه اســت،داری پیــدا کــرد ســرمایه

هـا و     ها عبارت اند از مهندسین، تکنیسین       کرده  عبارت بهتر تحصیل  
سایر کارکنان تکنیکی، پزشکان، وکالی دادگـستری، هنرمنـدان،         
معلمین و کارکنان علـوم و قـسمتی از کارمنـدان یعنـی کارکنـان               

به طور کلی کلیـه کـسانی       . غیره صاد، آمارگران، حسابداران و   اقت
ها یکی از انواع کـار فکـری اسـت و ایـن کـار منبـع                   که شغل آن  

. شـوند   ها است جـزء روشـنفکران محـسوب مـی           اصلی زندگی آن  
ای بـه     قشر روشنفکر بر حسب موقعیت اجتماعی و خدمت به طبقه         

یـا پرولتاریـایی    اقشار روشنفکران بورژوایی، خرده بـورژوایی و        
روشنفکران وابسته به طبقه کارگر نقش فعـالی در         . شود  تقسیم می 

  .کنند جنبش پرولتاریا ایفا می
کارمندان نیز از نقطه نظر نداشتن وضع مـستقلی در جریـان            

 قسمت فوقانی این قـشر      .تولید وجه مشترکی با روشنفکران دارند     
که ) ها وغیره   نکها، روسای با    مامورین عالیرتبه، مدیران کمپانی   (

اکثراً در زمره روشنفکران هستند بر حـسب موقعیـت اجتمـاعی و             
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 شان وابستگی تنگاتنگی به طبقه بورژوازی دارند در          آمد  میزان در 
کارمندان دون رتبه ادارات دولتی و      (حالی که اکثریت کارمندان     

وابـسته بـه پرولتاریـا      ) های خـصوصی وغیـره      موسسات و شرکت  
بیل کارمندان را معموالً کارگران یقه سـفید و هـم           این ق . باشند  می

  . نامند  نیز مییاراردیف پرولت
داری قشر دیگـری بـه         در جامعه سرمایه   :ـ لومپن پرولتاریا  5

های   نام لومپن پرولتاریا وجود دارد که در نتیجه خانه خرابی توده          
داری اسـت بـه وجـود         مردم که محصول استثمار وحشیانه سـرمایه      

، انها عبارت اند از گدایان، فواحش، دزدان، اوباش این. آمده است
ها کسانی هـستند کـه        این. ولگردها، جنایتکاران، باجگیرها وغیره   

از طبقه خـود جـدا شـده و سـقوط کـرده انـد و کـار مـشخص و                     
هـا از طریـق کارهـای اتفـاقی دزدی،            منظمی ندارند و زندگی آن    

اً فاقـد عالیـق   این قشر چون اکثر. گذرد گدایی و خودفروشی می  
باشــند، ارتجــاع و  ایــدئولوژی مــشترک و همبــستگی طبقــاتی مــی

 و فاسد برای مقاصد خود ماننـد        وازدهداری از این عناصر       سرمایه
  ،شکن در اعتصابات کـارگری      تشکیل دستجات فاشیستی، اعتصاب   

سر بـه نیـست کـردن رجـال سیاسـی و اجتمـاعی مترقـی و انـواع                   
  . کند ها استفاده می دسیسه

 بـا   :داری  مبارزات طبقـاتی در سیـستم سـرمایه       
توسعه و تکامل نیروهای مولد و پیدایش صـنایع سـبک و سـنگین              
احتیاج به تعدادی زیادی کارگر که در زیر یک سقف و در کنـار              

هایی به وجود آمدند      در نتیجه کارخانه  . هم کار کنند فزونی یافت    
به . گر داشتند که احتیاج به استخدام صدها و حتی هزاران نفر کار         
تری به خـود      این ترتیب تولید به طور روزافزون خصلت اجتماعی       
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 گروه کوچک   بهلیکن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید       . گرفت
ها انسان    داران امکان داده که محصول کار اجتماعی میلیون         سرمایه

داری بـا یـک تـضاد         لذا سیستم سرمایه  . را به خود اختصاص دهند    
ایــن تــضاد عبــارت اســت از . گــردد یاساســی عمیــق مــشخص مــ

ناسازگاری خصلت اجتماعی روزافزون تولید با مالکیت خصوصی        
بر وسایل تولید و این تضاد در روبنا به صورت تضاد بین طبقـات              

داری  کــه ضــدین اصــلی جامعــه ســرمایه(بــورژوازی و پرولتاریــا 
های دیگـری هـم       عالوه بر تضاد فوق تضاد    . یابد  تظاهر می ) هستند

های فرعـی بـه شـمار      داری وجود دارند که تضاد      جامعه سرمایه در  
هــا،  دالفیــوداران بــا بقایــای  نظیــر تــضاد بــین ســرمایه. رونــد مــی
ی، دهقانـان و    زها با دهقانان، بـورژوازی بـا خـرده بـورژوا            دالفیو

ها و کلیه عناصر مترقی جامعه از یک طـرف و             دالفیوپرولتاریا با   
  .رهغی ها از طرف دیگر و دالفیو

 دولـت در هـر جامعـه طبقـاتی کـه از             :دولت بورژوازی 
طبقات متخاصم تشکیل یافته است دسـتگاه حاکمیـت دیکتـاتوری           

دولـت بـورژوازی نیـز علیـرغم تمـام          . باشـد   اقلیت بر اکثریت می   
گذارد از این قاعـده       ای که بر روی خود می       عناوین آزادیخواهانه 

دمکراسـی و   دولت بـورژوازی خـواه بـه صـورت          . مستثنی نیست 
باشـد در واقعیـت امـر       ) مثالً فاشیستی (های دیگر     خواه به صورت  

. دار بر اکثریت زحمتکش جامعـه اسـت         دیکتاتوری اقلیت سرمایه  
دمکراسی بورژوازی خواه به صورت جمهوری یا مـشروطه باشـد           

هـای مقننـه، قـضاییه و اجراییـه تـشکیل             عموماً از سه قـوه بـه نـام        
مـوالً از دو پارلمـان نظیـر سـنا و شـورا             قوه مقننـه کـه مع     . یابد  می

الزم را بـرای مملکـت تـصویب     گـردد تمـام قـوانین    تـشکیل مـی  
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اش تطبیـق قـوانین بـا اعمـال افـراد در            قوه قضاییه وظیفه  . کند  می
های جامعه است که در صورت خالف، مجازاتی در قـانون             سازمان

 ،قوه اجراییه کـه از هیئـت دولـت        . بینی شده است    برای آنها پیش  
اش اجـرای     یابد وظیفه   های مختلف تشکیل می     ادارات و وزارتخانه  

در نهایـت   . قوانین مصوبه مجلسین و دستورات قوه قـضاییه اسـت         
داران و    امر هدف اساسی دمکراسی بورژوازی حفظ منافع سرمایه       

  .باشد ها می سرکوبی توده
ــرمایه  ــستم س ــستعمرات در سی ــاریخ :داری م  ت

اولین مرحله متعلق بـه دوران      : شود  استعمار به سه مرحله تقسیم می     
دالیزم شـرح داده    فیـو تجمع اولیه سرمایه است که قبالً در تالشـی          

داری   دومین مرحلـه مربـوط اسـت بـه دوران قبـل از سـرمایه              . شد
که بحث فعلی ما است و سومین مرحلـه بـه           ) امپریالیزم(انحصاری  

شود که در جای خود تشریح خواهـد          ربوط می دوران امپریالیزم م  
  . شد

داری قبـل از      اری در دوران سـرمایه    ـهـای استعمـ      سیاست ـ1
داری،    بعد از انقالب بورژوایی و استقرار سیـستم سـرمایه          :انحصار

اکنون یـک   . انقالب صنعتی به وقوع پیوسته و تکامل بسیار یافت        
ادیر هنگفتـی از    مسئله مهم در پیش بود و آن یافتن بازار برای مقـ           

ها و منابع مواد خام جهت کارخانجات عظیمی بود که به کـار               کاال
 مانندی برای نقل و انتقـال        انقالب صنعتی وسایل بی   . افتاده بودند 

تشکیل بازار جهانی، رشد    . و ارتباطات جهانی به وجود آورده بود      
تجارت نامتعادل، پیدایش راه آهن و مبارزات پیگیرانه ملل مظلوم          

ممالک آسـیا،   . مه و همه نشانه عبور به اشکال جدید استعمار بود         ه
افریقا و امریکای التین از طرفی به بازارهـایی جهـت مـصنوعات             
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ساخته شده در کشورهای صـنعتی و از سـوی دیگـر منـابع تـامین                
غـارت ملـل    . کننده مواد خام جهت تولیـد آنهـا مبـدل گردیدنـد           

که غیرعادالنـه و    (زاد  ضعیف و مستعمرات به شکل تازه تجارت آ       
بـا وجـود ایـن    . ادامـه یافـت  ) گیـرد  به ضرر ملل مظلوم انجام مـی  

. های غارتگرانه و وحشیانه قبلـی نیـز کـامالً از میـان نرفتنـد              روش
در (هـای تجـارتی       تجارت آزاد نشانه از میان رفتن انحصار کمپانی       

دوران تجمع اولیه سرمایه تجـار اروپـایی، انحـصار تجـارتی را در              
مـثالً  . الک آسیایی، افریقایی و امریکایی برقرار کـرده بودنـد         مم

کمپانی هند شرقی در انگلستان به طـور کامـل تجـارت بـا هنـد را           
منحصر به خود ساخته و از تجارت سایر تجار یـا ممالـک بـا ایـن                  

و پایـان سیاسـت حمایـت از صـنایع          ) کـرد   کشور جلـوگیری مـی    
  . داخلی بود

 ورود مقـادیر    :تـصاد مـستعمرات   ـ تاثیر تجارت آزاد بر اق     2
آن ممالک  در پولی را ـ  اسبات کاالیی ـکاال به مستعمرات، من    راوانیف

ها و روسای قبایل روز به روز بیشتر     فیودال. تقویت و تشدید کرد   
نتیجه این امر تشدید استثمار     . دادند  بازار را مورد استفاده قرار می     

تحـت فـشار مـستقیم      دهقانـان   . هـا بـود     دهقانان و خانه خرابـی آن     
های ممالـک خـویش و ربـاخواران          داران خارجی و فیودال     سرمایه

داران   مجبور بودند مواد خام و مواد غذایی برای بازارهای سرمایه         
  . های بسیار نازلی بفروشند تهیه کرده و آنها را به قیمت

سیل فراوان کاالهای صنعتی کـه از کـشورهای اسـتثمارگر           
شد منجـر بـه انحطـاط         تعمرات سرازیر می  به مستعمرات و نیمه مس    

صنایع دستی و مانوفاکتورهای این ممالک که قادر بـه رقابـت بـا               
تجـارت داخلـی ایـن      . صنایع کشورهای پیـشرفته نبودنـد گردیـد       
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در . ممالک نیز توام با صنایع دسـتی آنهـا رو بـه انحطـاط گـذارد               
داری قبــل از انحــصار هنگــامی کــه شــکل اساســی  دوران ســرمایه

سبات اقتصادی بـین ممالـک اسـتعماری و مـستعمرات تجـارت             منا
داری در مستعمرات توسـعه نیافتـه         آزاد بود هنوز مناسبات سرمایه    

  . بود

  آغاز جنبش مستقل طبقه کارگر
داری اروپـا در اثـر         سـرمایه  :گیری طبقه کـارگر     شکل

انقالب صنعتی به عصر جدیدی از تکامل خود یعنی عـصر تولیـد             
داری در جامعـه مـسلط         مناسبات تولیـدی سـرمایه     .ماشین گام نهاد  

شد و همزمان با این تغییرات پرولتاریا نیـز وارد مرحلـه نـوینی از     
بورژوازی از نظر سیاسی نیز به قدرت مـسلط         . مبارزه خود گردید  

پرولتاریا کـه در جریـان مبـارزه        . مبدل شد ) هیئت حاکمه (جامعه  
ا بـورژوازی، متحـد او      دالیزم با وجود تضاد اساسی خود ب      فیوعلیه  

کم مبارزه خود را علیه بـورژوازی بـه قـدرت رسـیده بـه                 بود، کم 
صورت یک طبقه مستقل آغـاز کـرد و در جریـان همـین مبـارزه                
پیگیر بود که ایدئولوژی و سازمان سیاسی مربـوط بـه ایـن طبقـه               

. یعنی مارکسیزم و احزاب کارگری و کمونیـست شـکل گرفتنـد           
یف و رسـالت تـاریخی خـود را درک          طبقه کارگر یک باره وظـا     

هایی که بـه رهبـری بـورژوازی و خـرده             ابتدا در جنبش  . کند  نمی
کنـد و بـدیهی       گیرد شـرکت مـی      روشنفکران انجام می  ـ  بورژوازی

است که با توجه به جریان تکاملی تاریخ جامعه ابتدا زیـر نفـوذ و               
را تحت تاثیر ایدئولوژی بورژوازی قرار دارد ولی به تدریج خود           
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ما در این جا به طور خیلی خالصـه         . بخشد  از این نفوذ خالصی می    
های چگونگی رشد طبقه کارگر را در قرن نوزدهم           برخی از نمونه  

گــذاری و پیــدایش ایــدئولوژی علمــی  در اروپــا و ســرانجام پایــه
  .دهیم را مورد بررسی قرار می) مارکسیزم(پرولتاریا 

  :جنبش کارگری اروپا در قرن نوزدهم
 از آن جـا کـه انگلـستان پـیش از سـایر      : جنـبش لـودیزم   ـ1

داری گام نهاد جنـبش طبقـه کـارگر در            کشورها به مرحله سرمایه   
بـه سـبب وجـود      . این کشور زودتر از سایر کشورها شکل گرفت       

ها تسلط خود را در پارلمان انگلستان         دالفیوشیوه خاص انتخابات،    
ینی گذراندند کـه    همچنان حفظ کرده بودند و قوان     ) مجلس عوام (

هـای    در ایـن شـرایط بـورژوازی و تـوده         . به زیان بورژوازی بـود    
از سـوی   . کارگر  متحداً خواهان اصـالح قـوانین انتخابـات شـدند           

کم خـود وارد صـحنه مبـارزات          دیگر طبقه کارگر انگلیس نیز کم     
کارگران در ابتدا که هنوز دید صحیحی       . شد  سیاسی می ـ  اقتصادی

ها و به آتـش کـشیدن          نداشتند با تخریب ماشین    از جامعه و طبقات   
ها مبارزه خود را علیـه شـرایط غیرانـسانی کـار، از قبیـل                 کارخانه

 ساعت، رواج کار زنان و کودکان و        16 تا   14ساعات کار روزانه    
کارگران آن زمان بیـشتر از      . دادند  ناچیز بودن دستمزدها نشان می    

شدند که به ضـرورت       ی تشکیل می   وران ورشکسته   دهقانان و پیشه  
بردنـد و ماشـین را مـسئول          استقرار ماشین آالت در تولید پی نمی      

پنداشتند و لذا به شکستن و خـرد          بار زندگی خود می     وضع فالکت 
این جنبش به لودیزم مـشهور گـشت        . پرداختند  ها می   کردن ماشین 

ای اخذ شده بـود کـه بـرای رهـایی از        که از نام لود کارگر افسانه     
ایـن  . ار برای نخستین بار ماشین خود را نابود ساخته بـود          شر استثم 
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جنبش چنان وسـعتی بـه خـود گرفـت کـه حکومـت را واداشـت                 
  . قوانین شدیدی حتی مجازات مرگ برای مقابله با آن وضع کند

ـــزم 2 ــ چارتی ــرن    :ـ ــاز ق ــد در آغ ــر ش ــه ذک ــان ک  19 چن
ه پرولتاریای انگلیس برای اصالح قانون انتخابات نقـش فعـالتری بـ           

بنـدی بـرای تغییـر شـیوه          خود گرفت و پس از این که قـانون نـیم          
که در آن باز حقوق کارگران نادیده ـ انتخابات از پارلمان گذشت  

های    کارگران شهرهای صنعتی دست به تشکیل سازمان       ـ گرفته شد 
» انجمن کارگران لنـدن   « 1836سرانجام در سال    . ویژه خود زدند  

ای بـرای    پـس از تـشکیل برنامـه    تشکیل شد و این انجمن یک سال      
پیپـل  «اصالح قانون انتخابات ارائه داد که به نام منـشور خلـق یـا               

نامیده شد و از این رو جنبش کارگری مزبور را چارتیزم           » چارت
هــای  در دفــاع از ایــن جنــبش تظــاهرات و میتنــگ. نــام گذاردنــد

هـزار نفـر شـرکت      400تـا  200وسیعی تشکیل شد که گاه در آنها      
در ابتدا نمایندگان بورژوازی مترقـی نیـز در آن شـرکت            . داشتند

ای وسیع این جنبش را دیدند و از          داشتند ولی همین که جنبه توده     
 خواسـته بـه حـق       قبـول  مجلس را از  سوی دیگر مخالفت دولت و      

گیری نمودند و ماهیت طبقاتی       ها مشاهده کردند از آن کناره       توده
جنـبش چـارتیزم از آن      . دنـد تر نشان دا    وسیله روشن  خود را بدین  

انجمـن ملـی    . به بعد به صورت یک جنبش صرفاً کارگری درآمد        
سازمان که در واقع اولـین      این  . تشکیل شد  1840ها در     چارتیست

سازمان متشکل طبقه کارگر بود دارای اساسنامه و کمیته اجرایـی           
ایـن انجمـن توانـست بـا        . ای بودنـد    دایم بود که اعضای آن حرفه     

هـای چنـدی      شور تازه و چند اقـدام انقالبـی بـه موفقیـت           ایجاد من 
  . دست یابد
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 انقـالب بـورژوازی فرانـسه       :ـ جنبش کارگری در فرانـسه     3
دالیزم را برانداخت اما بقایای آن در زندگی اقتصادی و          فیواساس  

پس از سقوط ناپلیون بار دیگـر سـلطنت         . سیاسی فرانسه باقی ماند   
ت شـاه بـه وسـیله دو مجلـس          البتـه قـدر   . استبدادی برقرار گـشت   

شد یکی مجلس اعیان کـه اعـضای آن را شـاه انتخـاب                محدود می 
کرد و دیگری مجلس نمایندگان که برگزیده کسانی بـود کـه              می

فرانک بـوده و مـدتی در منطقـه     200ها  حداقل درآمد سالیانه آن   
بایـست درآمـد       خود نمایندگان مـی    .مفروض زندگی کرده باشند   

شـود کـه      فرانک باشد و به این ترتیب دیده مـی         700 شان    سالیانه
دالیزم در اتحاد با بورژوازی به میزان قابـل تـوجهی بـر             فیوبقایای  

اجتماعی کشور مـسلط بـود و طبقـات زحمـتکش           ـ  شئون اقتصادی 
فرانسه به طور کلـی بـرای       . گشتند  عمالً از حق انتخاب محروم می     

.  نظام سیاسی بـود پیشرفت بیشتر اقتصادی نیازمند تغییر اساسی در   
هـایی کـه بـه وسـیله          پرولتاریا ابتدا متحداً با بورژوازی در سازمان      

کـرد ولـی      شـد فعالیـت مـی       عناصر مترقی بورژوازی تـشکیل مـی      
کم با توجه بـه تـضاد طبقـاتی خـود و تجربیـات تـاریخی کـه                    کم

هــای  هــا و باشــگاه کــسب کــرده بــود دســت بــه تــشکیل ســازمان 
. نظام موجود بـه شـورش برخاسـتند   مخصوص به خود زده و علیه     

ــه    ــزرگ دســت ب ــاریس و دیگــر شــهرهای ب ــون و پ کــارگران لی
هایی زدند که گرچه با شکست مواجه شد لیکن سطح آگـاهی              قیام

طبقه کارگر فرانسه را بسیار باال برد و کشور را در جمع به سـوی               
  .برد یک انقالب اجتماعی پیش می

در اوایـل قـرن      آلمـان    :ـ جنـبش طبقـه کـارگر در آلمـان         4
تـر بـود      نوزدهم از لحاظ اقتصادی از فرانسه یا انگلیس بسیار عقب         
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و دولت متمرکز نداشـت و بـه علـت کمـی رشـد صـنعت در ایـن           
بـا  . کشور در آن زمان طبقه کارگر آن نیـز دیرتـر شـکل گرفـت              

هـا بـه علـت فقـدان دموکراسـی بـورژوازی در آلمـان                 وجود این 
تـشکیل  ) سـویس و انگلـیس    (های کـارگری در خـارج آن          سازمان

کوشـید جنـبش      کـه مـی   » اتحادیـه خلـق آلمـان     « ماننـد    ندشـد   می
هـا بـا      کارگری آلمان را از خارج هدایت کند ولی چون رابطه آن          

گونه راهنمای  کارگران ایاالت مختلف آلمان کم بود نتوانست هیچ
 معهذا خود طبقه کارگر در      ،نداکمکی به جنبش طبقه کارگر بنمای     

خصوص در نواحی صنعتی آن مبارزات چشمگیری انجام     آلمان به   
دالیزم فیـو رشد بیشتر صنایع در آلمان منوط بـه الغـای کامـل      . داد

هـا تـشکیل      دالفیـو بود و چـون حکومـت اتحادیـه آلمـان کـه از              
انقالب اجتنـاب ناپـذیر     یافت مایل به اصالحات ضروری نبود،         می

ــود ــا قبــل از انتــشار  . شــده ب ــه طــور کلــی ت حــزب ست مانیفــ«ب
ی داشت  جنبش طبقه کارگر در اروپا جنبه خود بخود       » کمونیست

 در مـورد    ای   بینـی مـشترک و ایـدئولوژی        و کارگران هنوز جهان   
 بـدین جهـت     ،جامعه و تکامل آن و نقـش تـاریخی خـود نداشـتند            

ها پراکنـده و نـا متـشکل بـود و معمـوالً بـه شکـست                   اقدامات آن 
   .انجامید می

هـا در     در ایـن سـال     :در اروپا  1849ـ 1848های    انقالب
کشورهای مختلف اروپا به ویژه در فرانسه انقالبـات متعـددی رخ            

در فرانسه  . ای داشتند   داد که در آن کارگران نقش فعال و سازنده        
هایی دست یافتنـد و بـورژوازی بـزرگ           ابتدا کارگران به کامیابی   

لیون هایی گشت لیکن سرانجام با کودتـای نـاپ          نشینی  وادار به عقب  
نوعی حکومت خودکامه در فرانسه بـه وجـود         1851سال سوم در 
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آمد و مسئله گـذار از حکومـت بـورژوازی بـزرگ بـه حکومـت                
در دیگر کشورهای اروپـایی از      . بورژوا دموکراتیک الینحل ماند   

جمله اتریش، آلمان، لهستان، ایتالیا و مجارستان نیز انقالباتی روی          
 معهــذا ایــن .مواجــه گردیــدهــا بــا شکــست   آنی داد لــیکن کلیــه

ــات توانــست بقایــای روابــط   دالی را در یــک رشــته از فیــوانقالب
داری و رشـد و       کشورها به دور انداخته و به تکامل بیشتر سـرمایه         

ــد    ــارگر کمــک کن ــه ک ــشتر طبق ــاهی بی ــات  .آگ ــه انقالب  در هم
های زحمتکش و بـه       نقش تعیین کننده به عهده توده      1849ـ 1848

و در این انقالبات طبقه کارگر بـرای نخـستین          ویژه کارگران بود    
. های سیاسی و اقتصادی مستقل خود را مطرح سـاخت           بار خواست 

ن علل شکست انقالبات یاد شده در اروپا خیانت بورژوازی          مهمتری
برداری از جنبش خلـق و        این طبقه که بیشتر برای بهره     . لیبرال بود 

ب شـرکت   نظرانـه طبقـاتی خـود در انقـال          بر حـسب منـافع تنـگ      
جـست همـین کـه در برابـر رشـد جنـبش طبقـه کـارگر قـرار                     می
نشینی کرده و با سازش بـا اسـتبداد و برگـشت بـه            گرفت عقب   می

 .کرد عقب، به خلق خیانت می

  پیدایش مارکسیزم
 )ایدئولوژی علمی پرولتاریا(

مارکـسیزم  . لنینیـزم اسـت      ـ   ایدئولوژی پرولتاریا مارکسیزم
زدهم بـر اسـاس سـه جریـان علمـی آن زمـان              در نیمه دوم قرن نو    

:  مارکـسیزم عبـارت انـد از       منـشاء این سـه    . توسعه و تکامل یافت   
سوسیالیزم تخیلی فرانسه، فلسفه کالسیک آلمان و اقتصاد سیاسـی   
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  . انگلیس
 تـا اواسـط قـرن     ):اوتوپیـک ( سوسیالیزم تخیلـی     ـ1

هــای  نــوزدهم طبقــه کــارگر اروپــا بیــشتر زیــر نفــوذ ایــدئولوژی
سوسیالیزم تخیلی از . رژوازی و یا سوسیالیزم تخیلی قرار داشتبو

این مکتب بیانگر اعتراض و عصیان      . ها قبل شکل گرفته بود      مدت
کـشی او     طبقه کارگر در برابر ستم و ظلم صاحبان سرمایه و بهـره           

نخستین نمایندگان سوسیالیزم تخیلـی تومـاس مـور، بـابوف،           . بود
های شدید اجتماع مبتنی بـر           نابرابری کامپانال، مورلی و دیگران از    

کــشی انــسان از انــسان بــه شــدت انتقــاد نمــوده و برقــراری   بهــره
هـا در جامعـه نـو         به عقیده آن  . ای عادالنه را خواستار بودند      جامعه

بایستی همـه مـردم در تمـامی سـطوح زنـدگی از نظـر اقتـصادی،                 
ر بـه حـل     ای که آنان قاد     مسئله عمده . سیاسی و معنوی برابر باشند    

آن نبودند این بود که جامعه نو چگونه بایستی برقرار شود و ایـن              
  .نمودند جامعه را چیزی دور از زندگی واقعی تصور می

یکی از نماینـدگان برجـسته ایـن طـرز تفکـر تومـاس مـور                
از قـول   » اتوپیـا «ای خیالی به نـام        جامعه آینده خود را در جزیره     

و از آن بـه بعـد واژه        یک مسافر آن جزیـره تجـسم کـرده اسـت            
در ردیف چیزی غیرواقعی و غیر قابل حـصول درآمـده           » اتوپیا«

  . است
ــی      ــیالیزم تخیل ــه سوس ــرت آون و فوری ــیمون، راب ــن س س

را در قــرن نــوزدهم گــسترش بیــشتری داده آن را بــه ) اتوپیــک(
داری را    اینان تـضادهای جامعـه سـرمایه      . واقعیت نزدیکتر ساختند  

ــشاهده مــی ــد و معت م ــرای  کردن ــورژوازی ب ــد انقــالب ب قــد بودن
هـا بـه      آن. زحمتکشان آزادی و برابری بـه ارمغـان نیـاورده اسـت           
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هـای آن را   داری داغ ننگ زده و کثافت و آلـودگی       جامعه سرمایه 
کـشی و     ساختند و در برابر آن، نظام نوینی عاری از بهره           برمال می 

سیزم ایـن پیـشقراوالن مارکـ     . مبارزات طبقاتی را خواستار بودنـد     
اهمیـت تکامـل تولیـد را بـرای اجـرای اصـل             ) سوسیالیزم علمی (
و برای ارضای   » های مادی تولید شده در برابر کار        تقسیم ثروت «

هایی را برای رسیدن  حوایج اساسی مردم دریافته بودند و حتی راه  
  . کردند ای پیشنهاد می به چنین جامعه

 حقیقـت   های تخیلی نتوانستند بـه تمـامی        معهذا سوسیالیست 
دست یابند، زیرا از جامعه تصوری علمی نداشـتند و علـت علمـی              

 وجود طبقات بـاال را      منشاء. دانستند  تقسیم جامعه به طبقات را نمی     
هـای    به طبیعت شریر برخی زورمندان که یا از راه زور و یا از راه             

ها و حتـی جـان مردمـان ضـعیف را بـه تملـک خـود                   دیگر ثروت 
د و معتقد بودند که این افراد طبقات باال از          دانستن  اند می  درآورده

درک لذت زندگی در یک جامعـه خـالی از تـضادها و مبتنـی بـر                 
اند و لذا از یـافتن راه واقعـی          آگاه  ها نا   برابری و تساوی میان انسان    

های جامعه و برقراری عدالت نیز عـاجز بـوده و تـصور               حل تضاد 
های نمونه    و ایجاد واحد  کردند که با پند و اندرز به ثروتمندان           می
هـا میـان      آن. ای فارغ از تـضادهای طبقـاتی آفریـد          توان جامعه   می

قوانین طبیعی و قـوانین اجتمـاعی تفـاوتی قایـل نبودنـد و معتقـد                
توان به مردمان خـوب و مردمـان بـد           ها را می    بودند که همه انسان   

توانستند قوانین حاکم بـر       های تخیلی نمی    سوسیالیست. تقسیم کرد 
داری و آن نیروی اجتمـاعی را کـه قـادر بـه               تکامل جامعه سرمایه  

ایجاد جامعه مورد نظر است کشف نمایند و چنانچه خـواهیم دیـد             
ها کشفیاتی است که مارکس و انگلس و دیگر رهبـران              این ی  همه
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  .ها نایل آمدند سوسیالیزم علمی سرانجام بدان
 فلـسفه دانـشی اسـت کـه         : فلسفه کالسیک آلمـان    ـ2

. کنـد   ترین قوانین طبیعت، جامعه بشری و تفکر را بررسی می           یکل
با گذشت زمان علوم طبیعـی و اجتمـاعی بـه آن چنـان سـطحی از                 
تکامل رسید که مقـدمات پیـدایش یـک فلـسفه علمـی صـحیح را                

سـه کـشف مهـم در علـوم         19و18مـثالً در قـرون      . ممکن سـاخت  
. اهم کردنـد  طبیعی، مبانی پیدایش فلسفه نوین ماتریالیـستی را فـر         

قــانون بقــای انــرژی و مــاده کــه توســط دانــشمند شــوروی        
کشف گردید ثابت   » الوازیه«و دانشمند فرانسوی    » لومونوسف«

کرد که هیچ چیز خود بخودی به وجود نیĤمده و هیچ چیز از بـین               
قـانون  . یابـد   رود بلکه فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر مـی            نمی

ها چیزی جز اشکال حرکـت و         دیدهبقای ماده نشان داد که تمام پ      
ها را نیافریـده اسـت        ای آن   تغییر ماده نبوده است و هیچ آفریننده      

کشف «دومین کشف   . بلکه همواره وجود داشته و خواهند داشت      
ــلول ــه توســط    » س ــده اســت ک ــاختمانی موجــودات زن واحــد س

آلمــانی صــورت » شــوان«و » شــالیدن«روســی و » گاریــانینف«
وضـوح ثابـت کـرد کـه تمـام جانـداران و             این مـسئله بـه      . گرفت

گیاهان دارای منشاء مشترکی به نام سلول بوده و سلول نیز چیزی            
نیست جز عناصر مادی مختلف که با ترکیب خاص خـود کیفیـت             

به عبـارت دیگـر ثابـت       . اند به وجود آورده  » حیات«نوینی به نام    
دارویـن بـا ارائـه      . کرد که حیات نیز شکلی از حرکت ماده است        

نظریه علمی تکامل جانداران کـه بـر اسـاس تجربیـات و مـدارک               
علمی استوار بود، سومین کـشف مهـم علـوم طبیعـی را بـه انجـام                 

داروین با تجربیـات متمـادی خـود ثابـت کـرد کـه انـواع                . رساند
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موجودات و گیاهـان کنـونی از تکامـل همـان سـلول ابتـدایی بـه                 
یات موجب تکامل   ها برای بقای ح     وجود آمده و مبارزه مداوم آن     

تحت تاثیر یک چنین ترقیات علمی نظریـات دو         . ها شده است    آن
هگـل  . هگل و فویربـاخ بـه عرصـه ظهـور رسـید           فیلسوف آلمانی   

تضاد، تغییر و تکامل، وابـستگی      (روش مورد استفاده علوم جدید      
هـای    را در تجزیـه و تحلیـل پدیـده        ) غیـره   و ها به یکـدیگر     پدیده

داده و دیالکتیک را به سطح جدیدی ارتقا        طبیعت و اجتماع تعمیم     
لیکن هگل به علت گـرایش بـه ایـدیالیزم معتقـد بـود کـه              . بخشید

جهان مادی تجسم ایده مطلق و شعور کلـی اسـت و تکامـل جهـان         
» شـعور کلـی   «و  » ایـده مطلـق   «مادی نیز انعکاس تکامـل همـان        

 فویرباخ در پیشرفت و ترقی و تکامل فلـسفه ماتریـالیزم          . باشد  می
او در انتقاد از ایدیالیزم هگـل ماتریـالیزم         . بزرگترین سهم را دارد   

وی معتقـد بـود کـه مـاده و طبیعـت      . خاص خود را بنیان گذاشت   
ولی فویرباخ بـا    . خارج از شعور انسان و مستقل از او وجود دارند         

کناره گرفتن از ایدیالیزم هگل نتوانـست از دیالکتیـک وی بهـره             
او . ائل اجتماعی در ایدیالیزم باقی مانـد فویرباخ در درک مس   . برد

اساس تکامل اجتماعی انسان را نه در رشـد تولیـد مـادی بلکـه در                
 به همین سبب در حالی که خدا و ،کرد شعور و مذهب جستجو می

کـرد بـرای ایجـاد جامعـه نـوین در تـالش               مذهب مسیح را رد مـی     
  . ها بود ریزی مذهب جدیدی بر اساس محبت انسان پایه

تکامـل طریقـه تولیـد      : اقتصاد سیاسـی انگلـیس     ـ3
داری با تکامل شعبه جدیدی از علـم یعنـی اقتـصاد سیاسـی         سرمایه

ای پیـشرو در      در زمانی که بورژوازی به عنـوان طبقـه        . همراه بود 
دالیزم قرار داشت بـه شـناخت علمـی قـوانین حـاکم بـر               فیومقابل  
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دالی عالقـه   وفیداری و محو مناسبات تولیدی        تکامل تولید سرمایه  
داد و در آن زمان بود که علـم اقتـصاد بـورژوازی شـکل                 نشان می 
، »آدام اســمیت«گــذاران آن دانــشمندان انگلیــسی  بنیــان. گرفــت

اقتصاد سیاسی بورژوازی قـانون  . غیره بودند و» دیوید ریکاردو «
بسیار مهمی مانند رابطه میان میزان کار انجام شده برای تولید یک            

ــرای مطالعــه علمــی  کــاال و ارزش آن  را کــشف کــرد و بنیــانی ب
ریـزی    مهمترین حوزه مناسبات بشری یعنی مناسبات تولیدی طرح       

های علوم اجتماعی مانند تاریخ، حقوق وغیره نیز          سایر رشته . کرد
  . تکامل بیشتری یافتند

گذاران بزرگ   لنینیزم که به وسیله پایه ـ پیدایش مارکسیزم
نقـالب پرولتاریـا مبـدل گردیـد،        آن مارکس و انگلس به مکتـب ا       

فلـسفه،  (دکترین انقالبـی جـامعی اسـت کـه از سـه بخـش عمـده                 
  .تشکیل یافته است) اقتصاد سیاسی و تئوری کمونیزم علمی

ــسیزم  ــسفه مارک ــب از    :فل ــسیزم مرک ــسفه مارک فل
پایــه تئــوری . ماتریــالیزم دیالکتیــک و ماتریــالیزم تــاریخی اســت

تـرین     دیالکتیک است که کلـی     مارکسیزم دانش فلسفی ماتریالیزم   
. کنـد   قوانین حاکم بر طبیعت، جامعه بـشری و شـعور را بیـان مـی              

مارکس و انگلس برای اولـین بـار در تـاریخ فلـسفه، ماتریـالیزم و                
 را کـه بـه طـور        یوحدت بخـشیده و قـوانین     دیالکتیک را آگاهانه    

کلی بر جهان حرکت و تکامل طبیعـت جامعـه و انـسان حکومـت               
 دیالکتیک بدان جهت ماتریالیستی     ماتریالیزم. کردنددارند کشف   

است که معتقد است طبیعت به وسیله هیچ نیرویـی آفریـده نـشده              
همیشه بوده و خواهد بود و شعور محصول تکامل ماده در مراحل            

هـای درونـی خـود     ماده و شـعور بـر اسـاس تـضاد        . عالی آن است  
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ی است که در    یابند و این تکامل به صورت تغییرات کم         تکامل می 
تغییـر از حـالتی بـه حالـت     (مرحله معینی به صورت جهش کیفـی     

مارکس و انگلس با تطبیق ماتریالیزم دیالکتیک . آید  در می ) دیگر
 ماتریـالیزم تـاریخی را بنیـان        ،بر قوانین حـاکم بـر تکامـل جامعـه         

ماتریالیزم تاریخی از آن جهت دیالکتیکی است که معتقـد          . نهادند
شری بر اسـاس تـضادهای درونـی خـود تکامـل            است که جوامع ب   

یابند و این تکامل به صورت تغییرات کمی است که در مرحله          می
بنـدی    از یـک شـکل    ) انقـالب (هـای کیفـی       معین به صورت جهش   

ماتریالیزم تـاریخی   . یابند  بندی دیگری تحول می     اجتماعی به شکل  
ی از آن جهت ماتریالیستی است که معتقد است تکامل جوامع بشر          

در درجه اول تحت تاثیر تکامـل طریقـه تولیـد مـادی آن و رشـد                 
شـعور  . گیرد نه به وسیله شعور کلی     عوامل درونی جامعه انجام می    

خود در تمام اشکالش مطابق با سطح تکامـل تولیـد مـادی تکامـل               
کننـده مناسـبات و روبنـای         تکامل نیروهـای مولـد تعیـین      . یابد  می

تـرین قـوانین حـاکم بـر          ریخی کلـی  ماتریالیزم تا . باشند  جامعه می 
  . کند توسعه و تکامل جامعه را بررسی می

اقتـصاد سیاسـی علمـی       :اقتصاد سیاسی مارکسیستی  
را مورد تحقیـق    ) مناسبات تولیدی حاکم  (است که زیربنای جامعه     

کنـد کـه      این علم قـوانینی را بررسـی مـی        . دهد  و بررسی قرار می   
مادی و چگونگی تقـسیم آن      های    مربوط اند به طریقه تولید نعمت     

در عین حال اقتصاد سیاسـی      . در طی مراحل مختلف تکامل جامعه     
تولیدی و رابطه بـین     ) مناسبات(رابطه بین نیروهای مولد و روابط       

صاد چون در اینجا اقت   . دهد  سی قرار می  زیربنا و روبنا را مورد برر     
   .افزایند علم طبقاتی است به این جهت لفظ سیاسی را به آن می
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اقتصاد سیاسی مارکسیستی علل مـادی اسـارت و بنـدگی و            
داری و سـایر      فقر و محرومیت کارگران را در کشورهای سـرمایه        

سـازد و     زحمتکشان را در جوامع طبقاتی مختلف قبلی روشـن مـی          
دهد کـه ظلـم و سـتم بـه طبقـات زحمـتکش طـی تـاریخ                    نشان می 

لــول طــوالنی بــشر امــری تــصادفی و یــا آســمانی نیــست بلکــه مع
کـشی از اکثریـت بـه         های استثماری و وجود مناسبات بهره       سیستم

وسیله اقلیت بوده و فقـط مبـارزه طبقـاتی آشـتی ناپـذیر محـو و                 
و برقــراری دیکتــاتوری ) داری ســرمایه ( نــابودی سیــستم طبقــاتی

  .بخشد پرولتاریاست که زحمتکشان را از استثمار رهایی می
ری انهدام سیـستم    این علم ناگزی   :تئوری کمونیزم علمی  

ــرمایه ــی و     س ــصاد سیاس ــله از اقت ــایج حاص ــاس نت ــر اس داری را ب
کند کـه     کمونیزم علمی ثابت می   . دهد  ماتریالیزم تاریخی نشان می   

آمیـز بـه سوسـیالیزم        داری تنها از طریق انقالب قهر       سیستم سرمایه 
تحول خواهد یافت و از ایـن رو قـوانین حـاکم بـر ایـن تحـول و                   

دهـد کـه      سپس شرح مـی   . کند  تاریا را بررسی می   دیکتاتوری پرول 
در تـشریح ایـن     . چگونه باید جامعـه نـوین کمونیـستی را سـاخت          

دهـد کـه      مسئله تئوری کمـونیزم علمـی سـه وظیفـه را انجـام مـی              
نشان دادن نحـوه ایجـاد زیربنـای مـادی و تکنیکـی            : عبارت اند از  

زی ریـ   جامعه نوین، تشکیل مناسبات اجتماعی کمونیـستی و قالـب         
گیری تئـوری کمـونیزم علمـی و رشـد            در شکل . انسان طراز نوین  

ای   مارکسیزم به طور کلی مبارزات طبقه کارگر در انقالبات توده         
در کشورهای مختلف اروپا و به ویژه مبارزات پرولتاریای فرانسه          

های مبـارزاتی طبقـه       و هم زمان با رشد این مبارزات ایجاد سازمان        
هـا و انترناسـیونال اول و          کمونیـست  کارگر به خـصوص اتحادیـه     
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باشـند کـه بـه آنهـا اشـاره            سرانجام کمون پاریس حایز اهمیت می     
  . کنیم مختصری می

در اواسط قرن نوزده اسـتبداد فرانـسه در          :کمون پاریس 
های خلق سرانجام به لرزه افتـاد و نـاپلیون            های توده   برابر خواست 

 بـا پـروس وارد      سوم برای انحراف توجه خلق از مشکالت داخلی       
جنگ شد و چون ارتش بـرای چنـین جنگـی آمـادگی نداشـت و                

. کردند دچار شکست قطعی شد      های مردم از آن حمایت نمی       توده
.  خبر شکـست ارتـش فرانـسه بـه پـاریس رسـید             1870در سپتامبر   

هـا ریختنـد و مجلـس مقننـه را            های مردم خشمگین به خیابان      توده
ها به نفع خـود       ز این جنبش توده   بورژوازی فرانسه ا  . اشغال کردند 

بـه ریاسـت ژنـرال      » دولت دفاع ملی  «گیری کرد و با تشکیل        بهره
کارگران پاریس نیز به تشکیل     . تروفو حکومت را به دست گرفت     

ــد و ســازمان  ســازمان ــژه خــود پرداختن ــه  هــای وی ــسته ب هــای واب
های مقاومت و آماده بـاش        انترناسیونال در دو بخش پاریس انجمن     

برپا نمودند که در راس آنها      ) آلمان(ابر هجوم ارتش پروس     در بر 
. قـرار داشـت   ) کمـون پـاریس   (هیئت مدیره انجمن مرکزی شـهر       

کمون قول داد در دفاع از پاریس به دولت کمک کند و در عـین               
حال برنامه عمل خود را اعالم نمود که عبارت بود از مسلح کردن             

س و انجام انتخابـات فـوری       ها برای دفاع از میهن، انحالل پلی        توده
ارتـش پـروس پـاریس را محاصـره         . انجمن مرکزی شهر یا کمون    

کرد و بـا وجـود دفـاع قهرمانانـه کـارگران سـرانجام بـا شکـست                  
 در اثر خیانـت دولـت بـورژوازی فرانـسه شکـست             تروفوسپاهیان  
انتخابات مجلس ملی فرانسه در محیطی که به کمک ارتش          . خورد

بندی شد و مجلـسی کـه کـامالً جنبـه             سر هم آلمان فراهم شده بود     
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یر تـشکیل     ای به ریاست تی     ارتجاعی داشت به وجود آمد و کابینه      
شد که فوراً قرارداد صلح با آلمان را امضا کرد و قرار شد برخـی               

گاردهـای ملـی   . از نواحی پاریس تا مـدتی در اشـغال بـاقی بمانـد         
انـت تـصمیم بـه      های خود را تحویل نداده و در برابر این خی           سالح

یـر بـه زور متوسـل         مبارزه و مقاومت گرفتند و با وجودی که تی        
شد زحمتکشان تسلیم نشده بلکه برعکس کنترل پاریس را عمالً بـه            

) کمون پـاریس  (هیئت مدیره فدراسیون گارد ملی      . دست گرفتند 
تصمیم به برگـزاری انتخابـات جهـت انجمـن گرفـت و بـه عـالوه                 

ایجاد رابطه با سایر شهرها،     : ح اعالم نمود  برنامه خود را به این شر     
های دولتی، انحالل ارتـش و پلـیس          انتخابات جهت تعیین همه مقام    

  . غیره ای، الغای کار مزدوری و از بین بردن گدایی و حرفه
 نفـر   86که  ) کمون پاریس (افراد منتخب مردم برای انجمن      

غل آزاد بودند اکثراً از میان کارگران، کارمنـدان و صـاحبان مـشا      
 و  )1(بوده و از نظر سیاسی قریب نیمی از آنهـا طرفـداران بالنکـی             

پـس از کـسب قـدرت،       ) کمون پاریس (انجمن  .  بودند )2(پرودون
هـای حکـومتی خـود را         دستگاه دولتی سابق را متالشـی و ارگـان        

هـا خلـع یـد کـرده اداره           از صاحبان کارخانـه   . جایگزین آنها کرد  
شرایط کـار کـارگران را بهبـود        . نمودآنها را به کارگران واگذار      

بخشید و حقوق مقامات دولتی جدیـد را در حـد کـارگران مـاهر               
                                                 

هـای تخیلـی فرانـسه     ها، از سوسیالیست گذار انجمن بالنکیست پایه: بالنکیـ  1
بود که اعتقاد داشت از جمله بایستی قدرت دولتی در دست عناصر پیشرو و مترقـی               

  . ی مردم نیستها باشد و نیازی به حمایت توده
بورژوازی فرانسه بود که طرفداران مکتب  اقتصاددان مشهور خرده:  ـ پرودون 2

  .گفتند ها می او را پرودونیست
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های نیازمند واگـذار      های خالی را به خانواده      آپارتمان. پایین آورد 
  . غیره کرد و

یـر بـا      حکومت بورژوازی تـی    :شکست کمون پاریس  
مشاهده قدرت روزافزون کمون پاریس، با بیـسمارک صـدراعظم          

لمان تبانی کرده فعاالنه به تدارک برای سرنگونی آن پرداخت و آ
دفاع دلیرانه کمون پاریس در برابر هجـوم وسـیع ارتـش            با وجود   

. سـقوط کـرد   پـاریس    حکومت کمون    1871  می 28سرانجام در   
: علل شکست کمون پاریس به طور کلی عبارت بودند از         مهمترین  

 تـصرف قـدرت،     های خلـق و کـارگران بـرای          توده عدم آمادگی 
وجود احزاب مختلف در کمون که در مورد برخی مسائل مهم از            
جملــه چگــونگی تــشکیل یــک حکومــت سوسیالیــستی و ســازمان 

هیچیک از رهبران برجسته . هم توافق نداشتند دولتی طراز نوین با 
نبـوده و از قـوانین      کمون بـه ایـدئولوژی و فلـسفه علمـی مجهـز             

هــا   اردبــسیاری از کمونــ. دتکامــل جامعــه آگــاهی کــافی نداشــتن
از طرف دیگر کمون نتوانست بـا       . طرفدار همکاری طبقاتی بودند   

 مـورد تـدوین     دهقانان اتحاد برقرار کند و برنامـه دولتـی در ایـن           
نکرد و نیز قبل از اینکه به دشمن ضربات جدی وارد کنـد دسـت               
به انتخابات زد و بانک ملی را تصاحب نکرد و از نظر پولی دچـار               

  .قه شد و باالخره با ایاالت مختلف رابطه برقرار نساختمضی
با وجود آنچه گفتـه شـد کمـون پـاریس نخـستین کوشـش               
پرولتاریا برای کسب قدرت تشکیل دولت وابـسته بـه طبقـه خـود           
بود و از این جهت تجربیات حاصله از آن برای رشـد سوسـیالیزم               

ا بـسیار   علمی و قوانین مربوطه به برقـراری دیکتـاتوری پرولتاریـ          
  .حایز اهمیت بود و خاطره آن همیشه در تاریخ بجای خواهد ماند
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که بطور خالصـه مـشاهده       چنان :ها  اتحادیه کمونیست 
کردیم قبل از پیدایش مارکسیزم، پرولتاریـا حـزب یـا تـشکیالت             
سیاسی مستقل نداشت و خواه ناخواه بـدنبال خـرده بـورژوازی و             

 ســازمان سیاســی تــشکیل حــزب یــا. شــد بــورژوازی کــشیده مــی
بخصوص که انـواع نظریـات نادرسـت        . پرولتاریا کار آسانی نبود   

خرده بورژوازی و تخیلی بـر محـیط انقالبیـون پرولتاریـای اروپـا              
از جمله این نظریات نادرست ولی در عین حـال          . سایه افکنده بود  

  .بود» پرودون«دارای نفوذ نظریات 
ی فرانـسوی  های تخیل  پرودون یکی از سوسیالیست :پرودون

و دارای ماهیت خـرده بـورژوازی بـود، او بـا انتقـادات شـدید از                 
داری و ارائه جمالت پر آب و تاب و ترسیم سرابی             سیستم سرمایه 

پر زرق و برق برای پرولتاریا قشرهای وسیعی از مبارزین پرولتـر            
و بویژه جوانان و دانشجویان فرانسوی را بدور خود جمـع کـرده             

نارشیستی و خرده بورژوایی خود آنان را گمراه        بود و با نظریات ا    
  .کرد می

پاســخی بــه (» فقــر فلــسفه«مــارکس در اثــر خــود بعنــوان 
نظریات این فلسفه پرداز خرده بـورژوا را        ) پرودون» فلسفه فقر «

کوبیده در ضمن بسیاری از نکات اندیشه های فلسفی و اقتـصادی            
  .خود را بیان کرد

س و انگلـس در     مـارک  :تشکیل اتحادیـه کمونیـستی    
پیشاپیش سایر انقالبیون باین اندیشه فرو رفتند که الزم اسـت بـین     
انقالبیون کشورهای اروپایی روابـط و پیونـدهای منظمـی برقـرار            

داران در هــر زمــان قــادر بــه  ســرمایه» !اتحــاد مقــدس«کننــد تــا 
بـاین منظـور    . های پرولتری در اینجا و آنجا نشود        سرکوب جنبش 
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 در   »های ارتبـاط کمونیـستی      کمیته« تحت عنوان    هایی  ابتدا کمیته 
بروکــسل تحــت سرپرســتی مــارکس تــشکیل شــد کــه وظیفــه آن 

هـای کـارگری اروپـا و از جملـه بـا              برقراری ارتباط بـین سـازمان     
  .های انگلیس بود چارتیست

بود کـه یـک       » اتحاد دادگران «های مترقی     یکی از سازمان  
ی بـود کـه یـک خیـاط         سازمان مخفی پیرو عقاید کمونیستی تخیل     

ایـن گـروه پیـرو      . آلمانی به نام وایتلینگ آن را تدوین کرده بود        
هـا    خواسـت بـین انـسان       برقراری عدالت به معنـی اعـم بـود و مـی           

صرفنظر از وابستگی طبقاتی روابط برقرار گردد، همه خوشـبخت           
همه مـردم   «شعار این سازمان عبارت بود از       . غیره و مرفه باشند و   

 بدیهی است تا زمانی که عقاید مارکسیزم شکل نگرفتـه           . »برابرند
مـارکس و انگلـس     . کرد   عقاید وایتلینگ نقش مثبتی ایفا می       بود،

بسیار کوشیدند تا رهبران ایـن گـروه را بـه نادرسـتی و نـاپختگی                
تصورات شان پیرامـون طبقـات آشـنا سـازند و آنـان را بـه نقـش                  

  .تاریخی پرولتاریای جهانی آشنا سازند
های مارکس و انگلس بسیاری از اعضای این          اثر آموزش در  

های   ها و ضرورت    خواست. سازمان بسوی مارکسیزم روی آوردند    
  . انجامید »ها اتحادیه کمونیست«دیگر سرانجام به پیدایش 

 نقـش بزرگـی در تغییـر کمـونیزم           »هـا   اتحادیه کمونیست «
  »برابرندهمه مردم   « ایفا کرد و شعار       »کمونیزم علمی «تخیلی به   

  . مبدل گردید »پرولتاریای جهان متحد شوید«به شعار 
 در مـاده     کـه  ای تدوین کـرد     ها اساسنامه   اتحادیه کمونیست 

  :شود اول این اساسنامه از جمله چنین گفته می
ها عبارتـست از سـرنگون کـردن           کمونیست یههدف اتحاد «
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ــه    ــه کهن ــا، محــو جامع ــورژوازی و اســتقرار حاکمیــت پرولتاری ب
ژوازی که بـر آشـتی ناپـذیری طبقـاتی متکـی اسـت و بنیـان                 بور

  .»گذاری جامعه نوین بدون طبقات و بدون مالکیت خصوصی
 بـه مـارکس و انگلـس         »ها   کمونیست یهاتحاد«اولین کنگره   

ایــن برنامــه . ماموریــت داد کــه برنامــه ســازمان را تــدوین کننــد 
 انتــشار یافــت و دوران  »مانیفــست حــزب کمونیــست«بــصورت 

ینی در تاریخ جنبش جهانی پرولتاریا بـا ایـن مانیفـست گـشوده              نو
  .شد

  مانیفست حزب کمونیست
مارکس و انگلس برای تدوین مانیفـست حـزب کمونیـست           

صرف کردند و این اثر مهـم تـاریخی سـرانجام بـرای             ها وقت     ماه
ه زبان آلمانی و سپس بـ     ه   در لندن ابتدا ب    1848اولین بار در مارس     

ای به درستی یکـی        صفحه 23این اثر   . تشار یافت های دیگر ان    زبان
ها و بلکه صدها      از مهمترین آثار مارکسیستی است که تا کنون ده        

المللـی و محلـی منتـشر        ن به اکثر زبان هـای بـین       میلیون نسخه از آ   
این اثر بزرگ نقطه اوج دستĤوردهای علمی مارکس و         . شده است 

  .انگلس در آن زمان بود
نیــست بــرای اولــین بــار آمــوزش در مانیفــست حــزب کمو

در این کتاب   . مارکس و انگلس بصورت منظم ارائه گردیده است       
زم ـیعنـی فلـسفه مارکسیـستی، کمونیـ    ـ  اساسی مارکسیزم  ءسه جز

 در ارتباط محکـم دیـالکتیکی بـا هـم           ـ  علمی و اقتصاد مارکسیستی   
  .ستبصورت آموزش منظمی درآمده ا
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 چهـار فـصل     مانیفست حزب کمونیـست در یـک مقدمـه و         
در مقدمه این اثر محیطـی کـه در آن زمـان در             . تدوین شده است  

اروپا حاکم بـود بـصورت خیلـی خالصـه بیـان شـده از جملـه در                  
  :مقدمه چنین نوشته شده

ها نظریات و مقاصد      اکنون وقت آن رسیده که کمونیست     «
و تمایالت خویش را در برابر همه جهانیان آشـکارا بیـان دارنـد و               

 افــسانه شــبح کمــونیزم مانیفــست حــزب خــود را قــرار در مقابلــه
  .»دهند

 عنــوان فــصل اول مانیفــست :»بورژواهــا و پرولتاریــا«
ای از تکامـل جامعـه بـشری و           در این فـصل تحلیـل فـشرده       . است

ماتریالیزم تاریخی بـشکل    . تکامل جنبش پرولتاریا ارائه شده است     
شـنی اعـالم    منظم و قانع کننده جمعبندی شده و این حقیقت به رو          

) پـس از گـذار از کمـون اولیـه    (گردیده است که سراسـر تـاریخ       
یعنی سراسر تاریخ مدون بشری متکی بر مبارزات طبقاتی اسـت و   

های   بر اثر این مبارزه توقف ناپذیر طبقاتی است که صورت بندی          
ــشری یکــی جــایگزین دیگــری    ــصادی در جامعــه ب اجتمــاعی اقت

دالیزم جـایگزین آن    فیـو ستم  سیستم بردگی نـابود و سیـ      . شوند  می
داری  اجتماعی سرمایهـ  شود که جای خود را به سیستم اقتصادی می
دهد و پس از آن این سیستم اجتمـاعی سوسـیالیزم و سـرانجام                می

در ایـن  . کمونیزم است که سراسـر جهـان را فـرا خواهـد گرفـت      
کننـد و     فصل مارکس و انگلس نقش تاریخی پرولتاریا را بیان مـی          

ای کـه در جریـان تکامـل          دهند که تنهـا طبقـه       نی نشان می  روشه  ب
داری از نظر کمی و کیفی در برابر بورژوازی رشـد             جامعه سرمایه 

گذشـته نظـر    ه  ای که تا آخر انقالبی است و بـ           یگانه طبقه  ،کند  می
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 در جریان تکامل بـه یگـانگی        ،ندارد و خواهان تکامل آینده است     
بود کـردن سیـستم بـورژوازی و        یابد و قادر به نا      انقالبی دست می  

بنیان گذاری سیستم جدید سوسیالیـستی و سـرانجام جامعـه بـدون             
آنان نشان دادند کـه پرولتاریـا       . باشد  طبقه است همانا پرولتاریا می    

تواند سایر طبقـات و اقـشار اجتمـاعی را بـدور              ایست که می    طبقه
خود جمع کرده و آنها را بـسوی انقـالب رهـایی بخـش رهنمـون                

  .دگرد
 عنوان فصل دوم مانیفست      :»ها  پرولتاریا و کمونیست  «

ــست   ــبات کمونی ــه مناس ــه    اســت ک ــارگر و برنام ــه ک ــا طبق ــا ب ه
در . کنـد   داری بیـان مـی      ها را برای تغییر جامعه سـرمایه        کمونیست

هـا    شـوند کـه کمونیـست       این فصل مارکس  و انگلس متـذکر مـی         
حـزاب کـارگری    هیچگونه منافعی جدا از کلیه پرولتاریا و علیـه ا         

 در این    »کارگری«اصطالح  ه  تفاوت شان با سایر احزاب ب     . دنندار
اســت کــه آنــان بــه انترناســیونالیزم پرولتــری معتقدنــد و مــصالح  

 صرفنظر از ملیت شان در مد نظر دارند         ،مشترک همه پرولتاریا را   
ها این مزیت را دارنـد کـه بـه تئـوری انقـالب        و بعالوه کمونیست  

ویـژه  ه   پرده ریا و تزویـری را کـه بـورژوازی و بـ             آنها. مسلح اند 
 آنهــا بــر واقعیــات تلــخ جامعــه  »سوســیال دمکــرات«نماینــدگان 

داری کشیده اند کنار زده و ماهیت ایـن جامعـه را کـه بـر                  سرمایه
 ملل عقـب مانـده و حاکمیـت          غارت  استثمار وحشیانه زحمتکشان،  

آنهـا  . سـازند   باشد برمال می     بدترین اصول اخالقی متکی می     پول و 
هــا کــه گویــا  دارنــد اتهامــات بــوژوازی بــه کمونیــست اعــالم مــی
خواهنـد اصـل مالکیـت را از بـین بـرده آزادی       هـا مـی   کمونیـست 

 ملیـت و مـیهن را نـابود سـاخته و زنـان را               ،شخصی را محو کننـد    
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 همه و همه از ماهیت خرده بـورژوازی سرچـشمه           ،اشتراکی کنند 
ن هستند که آزادی اکثریت جامعـه       دارا  این خود سرمایه  . گیرد  می

را از بین برده مالکیت را از نه دهم اعضای جامعـه سـلب کـرده و                 
میهن پرولترها را از آنان گرفته انـد و خـصومت و دشـمنی میـان                

 و این بورژوازی اسـت کـه در واقـع امـر             .زنند  ها را دامن می     ملت
 رسـمی و غیـر رسـمی را رواج    یزنان را اشتراکی کـرده و فحـشا      

سـازد و قـدرت       داری را سرنگون مـی      پرولتاریا سرمایه . اده است د
هـا نظـم واقعـی و         گیرد تا در همه این عرصه       حاکم را در دست می    

مالکیت عمومی خلـق را جـایگزین مالکیـت         . عادالنه برقرار سازد  
ظالمانه خصوصی نمـوده، آزادی را بـرای اکثریـت جامعـه تـامین              

ان را از اسـارت و فحـشای        کند و خصومت ملی را از بین برده زنـ         
مارکس و انگلس در ایـن اثـر غـارت          . رسمی و غیر رسمی برهاند    

داری کـشورهای پیـشرفته نـشان         ملل مستعمره را از سوی سـرمایه      
ملـل اسـیر    «کنند کـه      داده و اساس این تئوری را پایه گذاری می        

با برافتـادن اسـتثمار   «دارند که  هستند و اعالم می» متحد پرولتاریا 
نسان توسط انسان دیگر، استثمار یک ملت توسط ملت دیگر          یک ا 

  .»نیز از میان خواهد رفت
 فـصل سـوم     :»ادبیات سوسیالیستی و کمونیـستی    «

 نگاشـته    »ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی   «مانیفست تحت عنوان    
شده که در آن مارکس و انگلس جریانات مختلف سوسیالیـستی و            

کننـد و     وجود داشته بررسی می    کمونیستی تخیلی را که تا آنزمان     
هـای تخیلـی      هـای مثبـت سوسیالیـست       ضمن ارج گذاری بـه جنبـه      

ــه و ســن ســیمون مــرز سوســیالیزم و    ــزرگ مثــل کــرون، فوری ب
  .سازند کمونیزم علمی را با این جریانات مشخص می
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 در  :»ها با احـزاب مختلـف       مناسبات کمونیست «
  »ب مختلـف هـا بـا احـزا    مناسبات کمونیست «فصل آخر مانیفست    

بیان شده و نمونه درخـشانی از خـط مـشی صـحیح کمونیـستی در                
هـا    نویسند کمونیـست    آنها می . شود  رابطه با احزاب دیگر ارائه می     

در همه جا از هر جنبـشی انقالبـی کـه بـر ضـد نظـام اجتمـاعی و                    
شــود بایــد پــشتیبانی کننــد و وظیفــه   سیاســی کنــونی انجــام مــی

هـایی نـشان      اصـلی چنـین جنـبش     منزلـه هـسته     ه  ها را بـ     کمونیست
  .دهند می

ــا      ــا ب ــت پرولتاری ــتقرار حاکمی ــرورت اس ــست ض در مانیف
های تئوریک و تـاریخی       صراحت و روشنی کامل بیان شده و پایه       

وحدت پرولتاریا با دهقانـان و سـایر اقـشار زحمـتکش و اسـتقرار               
هـا    هـدف کمونیـست   . دیکتاتوری پرولتاریا پایه ریزی شده اسـت      

ــا بــصورت یــک طبقــه،  «عبارتــست از  متــشکل ســاختن پرولتاری
سرنگون ساختن سیادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سیاسی          

  .»پرولتاریا
مانیفست حزب کمونیست با این جمـالت محکـم و اسـتوار            
که در هر کمونیـستی ایجـاد اعتمـاد و اطمینـان بـه آتیـه تابنـاک                  

  :یابد کند خاتمه می پرولتاریا می
ر مقابل انقالب کمونیستی بر     بگذار طبقات حاکم د   «

پرولتاریا در این میان چیزی جز زنجیرهـای        . دنخود بلرز 
دهد، ولی جهانی را بدسـت خواهـد          خود را از دست نمی    

  »!پرولتاریای جهان متحد شوید. آورد
کـه اکثـراً     نبا آ 1849ـ1848باتانقال :انترناسیونال اول 
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 اروپـا بجـا     های خود نرسید اما اثر ژرفی در سـیر تکامـل            به هدف 
در . مقیاس وسیعی گسترش یافت   مناسبات بورژوازی در    . گذاشت

داری بــسیار   مناســبات ســرمایه1860 تــا 1850هــای  فاصــله ســال
داری جهانی عمالً بوجـود آمـده         هگسترش پیدا کرد و بازار سرمای     

انقـالب صـنعتی و اختراعـات نـوین سـبب شـد کـه هـزاران                 . بود
ارها کـارگر تاسـیس شـوند و        موسسه بزرگ صنعتی با صدها و هز      

ها، راه آهن و کشتیرانی در کشورهای اروپایی گسترش           شبکه راه 
ای   طبقه کارگر از نظر کمی و کیفی رشد بیـسابقه         . ای یابد   بیسابقه

یافته بود و شرایطی ایجاد شده بود که متـشکل کـردن کـارگران              
  .گردید های واقعی پرولتری میسر می در سازمان

ها پیش بطور خستگی ناپذیر بـا          از سال  مارکس و انگلس که   
هـای علمـی خـود        تـرویج اندیـشه   کار پر ثمـر خـود بـه تکامـل و            
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه        ه   بـ  1860پرداخته بودنـد در آغـاز دهـه         
المللـی    گر را در یـک سـازمان بـین        میتوان جنبش جهانی طبقه کار    

ای در واقعیت امر بـسیار دشـوار          متشکل کرد و انجام چنین وظیفه     
جنبش کارگری در کشورهای مختلف از نظـر فکـری کـامالً            . بود

های انحرافی قرار  پراکنده و زیر نفوذ انواع نظریات و ایدئولوژی 
  .داشت

 نماینـدگان   1864سرانجام پـس از تـالش هـای فـراوان در            
 های کارگری کشورهای مختلف در لندن گرد هـم آمـده و             جنبش

ایـن کنگـره    . ادنـد کنگره موسـسین چنـین سـازمانی را تـشکیل د          
المللـی کـارگران      ای اصل تاسیس سازمان بین      موسسین طی قطعنامه  
ای شـامل سـی نفـر از نماینـدگان کـشورهای              را پذیرفت و کمیته   

مختلف انتخاب کرد تا اعالمیه موسسان و اساسنامه این سـازمان را            
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  .تدوین کنند
ای جـامع     تـدوین یـک سـند برنامـه       برنامه انترناسیونال اول،    

اختالف نظر و سر درگمی      در محیطی که پر از       ، انترناسیونال برای
 سـال قبـل از      17مارکس و انگلس    . است وظیفه بسیار مشکلی بود    

 کمونیست را نوشته بودند     تشکیل انترناسیونال اول مانیفست حزب    
گونه که قبالً اشاره کردیم مبانی اصولی کمونیزم       که در آن همان   

  .شده استعلمی با قاطعیت و صراحت بیان 
ای که سرانجام بوسیله مارکس تدوین      در نخستین سند برنامه   

شد این اندیشه اصلی مبنای کـار قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا رشـد                   
این طبقه تنهـا در     . شود  داری زندگی طبقه کارگر بهتر نمی       سرمایه

تواند حقوق خود را بدست آورد و این مبارزه  مبارزه است که می
ود کــه جنبــه سیاســی داشــته باشــد و شــ هنگــامی مــوثر واقــع مــی

  .پرولتاریا را بسوی حکومت طبقاتی خویش رهبری کند
مارکس به روشنی و با سادگی تمام با استناد به ارقام و آمار             

داران تکامـل صـنعت و        کند کـه علیـرغم ادعـای سـرمایه          ثابت می 
تجارت زندگی طبقه کارگر را بهبود نبخشیده و نخواهد بخـشید و          

 کـه ایـن تکامـل تـا زمـانی کـه زیـر نظـر و تحـت             کنـد   ثابت مـی  
. حاکمیت سرمایه است نمیتوانـد بـه رفـاه طبقـه کـارگر بیانجامـد              

اساس تغییر واقعی وضع زندگی زحمتکشان بدست آوردن قدرت         
  :نویسد مارکس می .حاکمه است

اینک در همه کشورهای اروپایی برای هـر متفکـر بـدون            «
هـا، نـه      تکمیـل ماشـین   داوری، حقیقت روشنی اسـت کـه نـه            پیش

ــه      ــاطی، ن ــایل ارتب ــود وس ــه بهب ــد، ن ــوم در تولی ــارگرفتن عل بک
های جدید، نه مهاجرت به بازارهای نـوین، نـه بازرگـانی              مستعمره
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آزاد و نه همه اینها در مجموع خـود، فقـر تـوده زحمـتکش را از                 
هر نوع رشد آتی نیروی مولـد و کـار نیـز بـر پایـه                . برد  میان نمی 

کنـد و     اگزیر سایه روشن اجتماعی را ژرفتـر مـی        معیوب کنونی ن  
تنهـا کـسانی کـه در       . بخـشد   تضادهای آشتی ناپذیر را شـدت مـی       

خواب کردن دیگران با امیدهای دروغین ذینفع باشند این حقیقت 
: کنـد   گیری می    و باالخره مارکس نتیجه    ».کنند  روشن را انکار می   

  .»تسخیر حاکمیت سیاسی وظیفه عظیم طبقه کارگر است«
ها مبارزه و فراهم آوردن       پس از سال   :انترناسیونال دوم 

المللـی کمونیـستی      برای تاسـیس یـک سـازمان بـین        مقدمات الزم   
 نمایندگان احـزاب کـارگری تقریبـاً همـه          1889سرانجام در سال    
 آمریکای شمالی و آرژانتین در پاریس گرد هـم           کشورهای اروپا، 

گــذاری و   دوم پایــهآمـده و تحــت رهبــری انگلــس، انترناســیونال 
این سازمان بر پایه و اساس مارکسیستی قرار داشت و          . تاسیس شد 

مدت شش سال تحت رهبری انگلس در راه تحکیم انترناسـیونالیزم           
های سوسیالیزم علمی    پرولتاریا، پخش اندیشه   ـ  وحدت بین المللی   ـ 

و تحکیم موقعیت احـزاب کـارگری اقـدامات فراوانـی بـه عمـل               
ــزاب    تحــت  .آورد ــدت اح ــن م ــیونال دوم در ای ــری انترناس رهب

کــارگری عمــالً بــه نیــروی سیاســی مهمــی در اغلــب کــشورهای  
  .اروپایی مبدل شده بودند

پس از مرگ انگلس بتدریج رهبری انترناسیونال دوم بدست         
هــای  فرصــت طلبــان افتــاد و آنهــا کــم کــم بــا نفــوذ دادن اندیــشه

ی ایــن ســازمان بــورژوایی در جنــبش کــارگری از قــدرت انقالبــ
لیکن در داخل انترناسیونال دوم برخـی       . المللی بتدریج کاستند    بین

هـای    احزاب سوسیالیستی مانند حـزب بلـشویک روسـیه بـا روش           
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طلبانه و تجدید نظرهای رفرمیستی رهبـران سازشـکار آن بـه          تسلیم
مبارزه برخاستند و کم کم یک جناح انقالبی عمالً تحت نظر لنـین             

با آغاز جنگ جهـانی اول      . سیونال دوم بوجود آمد   در داخل انترنا  
ــال  ــر1914در س ــیونال دوم بــ   اکث ــران انترناس ــیب ه  رهب سراش
طلبی و اتخاذ مواضع آشکار بورژوایی در کشورهای خود           فرصت

آنها اصول همبستگی پرولتری را بکلی کنار گذارده        . در غلطیدند 
ه آنـان   های بورژوایی خـود در جنـگ ظالمانـ          و عمالً مدافع دولت   

المللی را عمالً     شدند و بطوری که بعداً خواهیم دید این سازمان بین         
اما انقالبیون کمونیست و در راس آنها حـزب         . به نابودی کشاندند  

گـذاری   بلشویک روسیه به رهبری لنین انترناسـیونال سـوم را پایـه    
 .کردند
یکی از جریانات انحرافی که مارکس و انگلس         :بالنکیزم 

لـوئی  . زات اصولی انجام دادند به بالنکیزم مشهور است       با آن مبار  
 فرانـسه پایـه گـذار ایـن         19اگوست بالنکی انقالبی مـشهور قـرن        

ها و انترناسیونال اول      بالنکی که در اتحادیه کمونیست    . جریان بود 
ــود کــه اســتثمار    ــر ایــن عقیــده ب ــه ب نیــز فعالیــت داشــت از جمل

ای کوچــک از  ز دســتهداری را میتــوان بــا اقــدام قهرآمیــ ســرمایه
انقالبیون مصمم  و فداکار، بدون نیاز به شرکت و پشتیبانی وسـیع             

های زحمتکش نابود کرد و استقرار همین دسته کوچـک در             توده
از آن زمـان    . راس حکومت برای رسیدن به سوسیالیزم کافی است       

ــه   ــست از توطئ ــزم عبارت ــوم عمــومی بالنکی ــد مفه ــه بع گــری و  ب
ای کوچک بـا افکـار افراطـی،          ع اقدام دسته  ماجراجویی و در واق   
. هـا و لـزوم مبـارزه متـشکل و اصـولی آنهـا               عدم اعتماد بـه تـوده     

هـا و بـویژه    ها تـوجهی بـه تناسـب نیروهـا، نقـش تـوده            بالنکیست
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ــرای   ــا و در راس آن حــزب ایــن طبقــه و شــرایط الزم ب پرولتاری
س و  مـارک .  نداشـتند   پیروزی، کار انقالبی مستمر و گاه طـوالنی،       

انگلس با وجود ارزش بسزایی که برای شخصیت انقالبـی بالنکـی            
ــه رد    ــه قاطعان ــورد تحــول جامع ــات او را در م ــد نظری ــل بودن قای

  .کردند می
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  فصل هشتم

  امپریالیزم

  داری مرحله تالشی سرمایه
 مقـارن پیـدایش امپریـالیزم       :پیشرفت نیروهای مولد  

 مهندسـی  تحوالت فنـی قابـل تـوجهی در ذوب فلـزات، شـیمی و          
ظهـور  . بوقوع پیوسته و تولیـد صـنعتی افـزایش و تمرکـز یافـت             

هـای فـوالدی و       های نوین ذوب فلز موجب پیـدایش ماشـین          روش
افزایش محصول فوالد، امکان توسعه و      . های فلزکاری شد    دستگاه

. تکامــل بیــشتر مهندســی و ســاختمان راه آهــن را فــراهم ســاخت 
بین بخـار، دیـزل ترامـوا،       اختراع انواع جدید موتـور دینـام، تـور        

اتومبیل، لکوموتیوهای دیزلی و هواپیمـا زمینـه را بـرای افـزایش             
در . تولید صـنعتی و توسـعه وسـایل حمـل و نقـل فـراهم سـاخت                

ویـژه  ه  هایی از صـنایع سـبک بـ         داری قبل از انحصار رشته      سرمایه
نساجی در تولیدات صنعتی جنبه مسلط را داشتند اما در اواخر آن            

یع سنگین بویژه ذوب آهن، اسـتخراج معـادن، شـیمی و            دوره صنا 
در زمینه کشاورزی نیـز     . کردند  صنعت برق نقش عمده را ایفا می      

های سمپاشی، کودهای شیمیایی      کمباین، ماشین  بتدریج تراکتور و  
ــدیمی را    ــزار و آالت ق ــدی جــای اب ــدرن تولی و ســایر وســایل م

هـای مولـد    هـای سـریعی کـه در نیرو         در نتیجـه پیـشرفت    . گرفتند
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حاصل آمد مناسـبات تولیـدی نیـز در نـوع خـود تکامـل یافتـه و                  
  .تغییراتی حاصل کرد

 تمـام خـصوصیات      :تغییرات در مناسـبات تولیـدی     
داری قبل از انحصار، در امپریالیزم نیز همچنـان بـه             اساسی سرمایه 

مثالً مالکیت خصوصی بر وسـایل      . دنده  موجودیت خود ادامه می   
هـای مـادی       استثمار، شکل توزیع نعمت     داران، تولید توسط سرمایه  

لیکن خصوصیات نوینی   . مانند  و سایر خصوصیات اصلی باقی می     
ایـن  . شـود   امپریالیزم است باین مناسبات اضافه مـی      نیز که خاص    
  :را میتوان بترتیب ذیل خالصه کردخصوصیات 
ــف ــدایش     : ال ــه پی ــر ب ــه منج ــرمایه ک ــد و س ــز تولی تمرک

نقـش قـاطعی در حیـات اقتـصادی ایفـا           شـود کـه       انحصاراتی مـی  
  .کنند می

 پیدایش سرمایه مالی بر اساس ترکیب سرمایه بـانکی و            :ب
  .مالی بر اساس سرمایه مالی» الیگارشی«صنعتی و پیدایش 

منزله شکل مشخـصی از صـدور کـاال         ه  صدور سرمایه ب  : پ
   .که دارای اهمیت خاصی است

داران   لی سـرمایه  المل  های انحصاری و بین     تشکیل اتحادیه : ت
  .کنند که دنیا را میان خود تقسیم می

ای جهـــان میـــان دول بـــزرگ   پایـــان تقـــسیم منطقـــه :ث
  .داری سرمایه

  .پردازیم حال به تشریح هر یک از خصوصیات فوق می
داری   خصلت سرمایه  :تمرکز تولید و انحصارات   الف،  

وجـود رقابـت آزاد موجـب       . قبل از انحصارات رقابـت آزاد بـود       
کز سریع تولید در موسسات عظیمی شد کـه تعـداد آنهـا روز              تمر
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ای از    رقابت آزاد با ثروتمندتر ساختن عده     . یافت  بروز افزایش می  
صاحبان سرمایه و ورشکست کـردن بـسیاری از صـاحبان سـرمایه             

بعبارت دیگر یک موسسه    . کوچکتر، منجر به تمرکز تولید گشت     
ــشابه    ــا توســعه خــود ســایر موســسات م و کوچــک را تولیــدی ب

ضـمناً تمرکـز تولیـد      . کـرد   ورشکسته ساخته و در خود حـل مـی        
هـا    موجب تمرکز نیروی کار در موسـسات بـزرگ شـد یعنـی ده             

از بـین   . هزار کارگر در استخدام یک موسـسه تولیـدی درآمدنـد          
ــصار    ــدایش انح ــت آزاد و پی ــتن رقاب ــولیزم(رف ــت ) مونوپ ماهی

صارات عبــارت از انحــ. دهــد اقتــصادی امپریــالیزم را تــشکیل مــی
ــا اتحــاد چنــد موســسه تولیــدی    بزرگتــرین موســسات تولیــدی ی

ت یک  داری هستند که تولید یا فروش قسمت اعظم تولیدا          سرمایه
انحصارات یا  . سازند  خود متمرکز می  رشته معینی از اقتصاد را در       

ها علیرغم عناوین گوناگون در ماهیـت امـر چهـار شـکل               مونوپول
 تراسـت و     کارتـل، سـندیکا،   : ه عبارتند از  اساسی را دارا هستند ک    

  .کنسرن
اتحادی است مرکب از چنـدین موسـسه بـزرگ            :ـ کارتل 1
داری که با هـم در مـورد شـرایط فـروش کاالهـای خـود،                  سرمایه

خرید مواد خام، تقسیم بازار و تثبیت قیمت کاالهای تولید شده و            
هـر  مواد خام خریداری شده و نیـز در مـورد مقـدار کـاالیی کـه           

اسـتقالل موسـسات    . رسـند   توافـق مـی   ه  شرکت باید تولید کند بـ     
  .ماند وابسته به کارتل محفوظ می

 اتحادی انحصاری از موسسات اسـت کـه در آن          :ـ سندیکا 2
های عـضو سـندیکا اسـتقالل بازرگـانی خـود را از دسـت                 شرکت

گیـرد ولـی فـروش        تولید کاال بصورت مستقل انجام می     . دهند  می
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یز خرید مواد خام از طریق دفتـر مـشترک سـندیکا     آنها و گاهی ن   
ولی رقابـت در سـندیکا نیـز بـرای بدسـت گـرفتن              . شود  انجام می 

  .بین اعضا در جریان است) های هیئت مدیره اشغال مقام(قدرت 
 اتحـادی از انحـصارات اسـت کـه در آن کلیـه               :ـ تراسـت  3

موسسات شرکت کننده استقالل تولیـدی و بازرگـانی خـود را از             
شـوند و صـاحبان آنهـا     دهند و در یک بنگـاه ادغـام مـی           ست می د

نـد و بـر حـسب تعـداد       آی  می  بصورت سهامداران عضو تراست در    
د، امـور  ـــ دیریت تولی ــــ م. کننـد   ود دریافت می  ــام خود س  ــسه

. گیـرد  مالی و بازرگانی تراست زیر نظـر هیئـت مـدیره قـرار مـی            
داران برگزیــده اعــضای هیئــت مــدیره از میــان بزرگتــرین ســهام 

  .شوند می
ای است انحصاری از موسـسات مربـوط           اتحادیه  :ـ کنسرن 4
های مختلف صـنعتی و مـالی از قبیـل موسـسات تولیـدی،                به رشته 
غیـره کـه     های حمل و نقل، بیمه و       ها و کمپانی    ها، تجارتخانه   بانک

داران بزرگ    گروهی از سرمایه  . کنند  منافع مالی مشترکی پیدا می    
  . بر موسسات مربوطه نظارت دارندعضو کنسرن

ایــاالت متحــده آمریکــا صــنعت بــرق زیــر کنتــرل مــثالً در 
کمپـانی  « صنعت هواپیمـا سـازی تحـت نظـر           ، »جنرال الکتریک «

باشد و    می» کنسرن ملون «، صنعت المینیوم تحت کنترل      »داگاس
 ٨٠حدود    » کمپانی فورد «و  » جنرال موتورز «یا تنها دو انحصار     

  .کنند ها را تولید می لدر صد اتومبی
اما علیرغم تشکیل انواع انحصارات رقابت بین آنها نه تنها از        

های   در اتحادیه . گردد  تر می   تر و مهلک    رود بلکه وحشیانه    بین نمی 
 که به انحصارها    ییانحصاری میان اعضا و یا میان انحصارها و آنها        
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ر ایـن   د. شوند انواع مبارزات رقابت آمیـز وجـود دارد          تسلیم نمی 
ای حتـی ورشکـسته کـردن طـرف رقابـت و          ها از هر شـیوه      رقابت
در . آیـد   عمـل مـی   ه   تجارتی استفاده ب   هر نوع دوز و کلک    اعمال  

خـواری،    مبارزه شدید میان انحصارها همه وسایل ناشایـست رشـوه         
تجاوز، باج و هر اقدام جنایتکارانه دیگر حتی قتل و کشتار رقیبان      

  .شود بکار برده می
  :ایه مالی و الیگارشی مالیسرمب، 

ها در مرحله امپریالیزم نقش مهمی را         بانک :ـ سرمایه مالی  1
. پردازنــد ایفــا کــرده و فعاالنــه در امــور تولیــدی بــه دخالــت مــی

ای هـستند کـه       داری ویـژه    هـا عبـارت از موسـسات سـرمایه          بانک
گـرد آورده بـه صـاحبان       » سـپرده «سرمایه نقـدی آزاد را بـشکل        

ــسات وام مــ  ــت     یموس ــی بدس ــره هنگفت ــن راه به ــد و از ای دهن
هـا بـا یکـدیگر منجـر بـه            مبـارزه رقابـت آمیـز بانـک       . آورنـد   می

هـای    های کوچـک و تحلیـل آنهـا در بانـک            ورشکست شدن بانک  
شـود بعـضی از آنهـا بـا حفـظ اسـتقالل ظـاهری خـود                   بزرگ مـی  

  .آیند های بزرگ در می بصورت شعب بانک
تـشکیل انحـصارات بـانکی      ها منجر به      تجمع و تمرکز بانک   

ها از حالت سابق درآمده بـه صـورت انحـصارات             بانک. گردد  می
ها تقریباً بر تمام سـرمایه نقـدی و پـس             بانک. آیند  مقتدری در می  

آنها روابط تنگـاتنگی بـا موسـسات        . اندازهای مردم نظارت دارند   
صنعتی برقرار ساخته کار آنها را از طریق اعتبار کنتـرل کـرده و              

هـا از     بانـک . دهنـد   المدتی در اختیار آنها قـرار مـی         ای طویل ه  وام
که در این مرحله سرمایه کشاورزی نیز جزئـی         (موسسات صنعتی   

سهام خریده و بدین ترتیب جزو صاحبان       ) از سرمایه صنعتی است   
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صاحبان موسسات صـنعتی نیـز متقـابالً بـا          . شوند  این موسسات می  
ترکیـب  . شـوند   ا مـی  هـ   ها جـزو صـاحبان بانـک        خرید سهام بانک  

سرمایه انحصارات بانکی و صنعتی موجب پیـدایش سـرمایه مـالی            
ائـتالف سـرمایه انحـصاری بـانکی و صـنعتی بـصورت             . گردد  می

های روسای انحصارات صنعتی و بانکی تجلـی          ها و اتحادیه    شرکت
بطوری که همان اشخاصی کـه در راس هیئـت رئیـسه یـا              . کند  می

 گرفته اند ریاست انحصارات بانکی      مدیره انحصارات صنعتی قرار   
  .را نیز بعهده دارند

داری در مرحلـه پیـدایش         با رشد سرمایه   :ـ الیگارشی مالی  2
امپریــالیزم تمــام شــئون زنــدگی اقتــصادی و اجتمــاعی در تحــت 

ــرمایه   ــرین س ــروه کوچــک بزرگت ــتیالی گ ــرار  اس ــالی ق داران م
 در  گیرد که کنتـرل اقتـصادی مملکـت و امـور سیاسـی آن را                می

این گروه کوچک بانکداران و کارفرمایـان انحـصار         . دست دارند 
ریــشه واژه (دهنــد  جــو الیگارشــی مــالی مقتــدری را تــشکیل مــی

معنـای تفـویض    ه  باشـد کـه بـ       الیگارشی کلمه یونانی الیگارشیا می    
  .)قدرت به تعدادی معدودی از افراد است

  یکی از اشکال اساسی استیالی الیگارشی مـالی بـر اقتـصاد           
این سیستم بدین ترتیب است که یک فرد یا          .سیستم شراکت است  

ها را در یک کمپانی  یک گروه مالی که کنترل قسمت عمده سهام
در دســت دارد ســرمایه ایــن کمپــانی را صــرف خریــد و کنتــرل  

کمپانی اخیر نیـز بـا      . کند  های کمپانی دیگر می     قسمت عمده سهام  
هـای دیگـر را       مپـانی های ک   روش مشابهی کنترل بخش عمده سهام     

  .گیرد در دست می
ای  داران مالی بزرگ بوسـیله وابـستگی چنـد مرحلـه          سرمایه
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گیرند که بالغ بر چند برابر        ای را بدست می     مذکور کنترل سرمایه  
بندی پر شاخ     سیستم شراکت با آن تقسیم    . سرمایه شخصی آنهاست  
داران بزرگ را بمقیـاس وسـیعی افـزایش           و برگش قدرت سرمایه   

دهـد کـه انـواع     این سیـستم بـه انحـصارطلبان امکـان مـی          . دهد  می
ها را بعمـل آورده و سـهامداران کوچـک را چپـاول کننـد                 دسیسه

هـای    هـا بـه هیچوجـه مـسئول کمپـانی           زیرا هر یک از این کمپانی     
بنـابر ایـن    . شوند نیستند   فرعی بعد از خود که مستقل محسوب می       

شود ولی    ایدی می در صورت بردن سود کمپانی بزرگتر صاحب ع       
در صورت ورشکست شـدن ایـن کمپـانی هیچگونـه مـسئولیتی را              

  .کند قبول نمی
  : صدور سرمایه،پ

یکـی از خـصایص      :سرمایه اضافی منشاء صدور سرمایه    ـ  1 
صـدور کـاال    .  اسـت  صـدور سـرمایه    اساسی اقتـصادی امپریـالیزم    

 یعنی هنگامی که رقابـت       داری قبل از انحصار بود،      خصلت سرمایه 
در امپریـالیزم صـدور کـاال کـاهش        .زاد حاکمیت مطلـق داشـت     آ

  .شود تدریج جایگزین آن میه یافته و صدور سرمایه ب
در مرحله امپریالیزم استیالی انحصارات با آن تمرکز عظـیم          

های سهامی و بـانکی کـه بخـش           سرمایه و توسعه و تکامل کمپانی     
سـازند بـه     ای از سـرمایه آزاد مـردم را متمرکـز مـی             قابل مالحظـه  

ای در تعـدادی از ممالـک         پیدایش سـرمایه اضـافی قابـل مالحظـه        
هــای مــردم  گــردد، سـطح زنــدگی تـوده   داری منتهــی مـی  سـرمایه 

ماند و کشاورزی کـه لنگـان در          همچنان بطور نسبی پایین باقی می     
پیمایـد بـرای توسـعه و تکامـل خـویش احتیـاج               پی صنعت راه می   

داری انحـصاری میـل نـدارد         ه لـیکن سـرمای    .فراوانی به پـول دارد    
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سرمایه اضافی را صرف ارتقای سطح زندگی مردم نماید زیرا این           
 لـذا سـرمایه اساسـاً بـه         .عمل از منافع انحصارگران خواهد کاست     

شـوند زیـرا      مانـده مـستعمراتی و وابـسته صـادر مـی            ممالک عقب 
کمبود سرمایه قیمت اندک مزدهای کم و مواد خام ارزان در این            

واری را بـرای آنـان تـامین          آور و افـسانه     لک منافع سرسام  نوع مما 
  .کند می

 به دو شکل اساسـی صـادر        سرمایه :ه اشکال صدور سرمای   ـ2
گـذاری در      اوالً بصورت سرمایه مولد که شـامل سـرمایه          :شود  می

 ثانیاً بـشکل وام یعنـی   ،صنعت کشاورزی، حمل و نقل وغیره است     
علیـرغم اشـکال    . یهـا و بخـش خـصوص        پرداخت وام به حکومت   

مختلف صـدور سـرمایه صـادرکنندگان هـدف واحـدی را دنبـال              
ممکـن اسـت    . کنند و آن کسب منافع هنگفت انحصاری اسـت          می

بـصورت دولتـی و خـصوصی       ) به دو شکل فـوق    (صدور سرمایه   
ـــصــ ــرمایه  .ردـورت گی ــالیزم صــدور س ــدای دوران امپری  در ابت

داری آن    هـایـ ی سرم ـتقریباً خصوصی بود یعنی موسسات خصوص     
ی بخـش مهمـی از      ـه دولتـ  ـــ امـروزه سرمای  . کردنـد   را صادر مـی   

یابـد    دهـد و همچنـان افـزایش مـی          سرمایه صادراتی را تشکیل می    
 هـای   زیرا سرمایه خصوصی با توجـه بـه رشـد روزافـزون جنـبش             

د که خـود را     ــده  ه ترجیح می  ـاری در ممالک وابست   ــد استعم ــض
الباً ـغـ  هـا   د از پیـروزی ایـن جنـبش        بعـ  چـون  ،به مخاطره نیاندازد  

ی از صـدرو    ـریالیـست ـدول امپ . شـود   ادره مـی  ــه آنان مص  ــسرمای
ــ ــام و  ـسرمای ــواد خ ــابع م ــصاحب من ــرای ت ــعب   ه ب ــا و ش بازاره
 سیاسـی و    ــ   بـرای توسـعه اقتـصادی      گذاری و ایجاد زمینـه      سرمایه
  .کنند استفاده می) استراتژیکی(الجیشی  سوق
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ــ ،ت ــشکیل انحــصارات ب المللــی و تقــسیم  ین ت
 انحصارات بازار داخلی را قبضه کرده و آن را           :اقتصادی جهان 

 بـه   ،گـذاری در خـارج      سـپس سـرمایه   . کننـد   میان خود تقسیم مـی    
مقیاس وسیعی مناطق نفوذ و روابط خارجی انحصارات بـزرگ را           

داران انحـصاری ممالـک       هـایی از سـرمایه      توسعه بخشیده و گـروه    
آیند که بازارهای بـسیاری از        هایی در می    مختلف بصورت اتحادیه  

انحصارات ممالـک مختلـف     . کشند  ممالک را به زیر یوغ خود می      
المللـی    انحـصارات بـین   . شـوند   المللـی مـی     مبدل به انحصارات بین   

انحصاراتی هستند که از سرحدات ملی یـک کـشور امپریالیـستی            
تجاوز کرده و یـا از اتحـاد انحـصارات ملـی کـشورهای مختلـف                

  .اند وجود آمدهب
مدافعان امپریالیزم مدعی هستند که انحصارات ابـزار صـلح          

میان   توانند تضادهایی را که       بوده و از قرار معلوم شرکای آنها می       
د از طریـق    نآی  های امپریالیستی و ممالک مختلف بوجود می        گروه

لیکن این ادعاها با حقیقـت مغـایرت دارد         . آمیز حل کنند    مسالمت
 قدرت  داری بنابر میزان ای داخلی و خارجی در سرمایهزیرا بازاره

داری و    شوند و تکامل ناموزون ممالک سرمایه       و سرمایه تقسیم می   
انحــصارات مختلــف مــدام تغییراتــی در روابــط متقابــل نیروهــای 

هـر گـروه از ایـن       . کند  المللی ایجاد می    موجود در انحصارات بین   
، بـرای افـزایش سـهم و        انحصارات دایماً برای تقسیم مجدد جهـان      
بنـابر ایـن    . ی هـستند  یهـا   گسترش قلمـرو خـود درگیـر کـشمکش        

آمیــز میــان دول  معنــی همکــاری مــسالمته تــشکیل انحــصارات بــ
امپریالیستی نیست بلکه بعکس عبارت از تشدید مبارزه میـان آنهـا            

گـذاری    بخاطر تصاحب بازارهای منابع مواد خام و مناطق سـرمایه         
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  .است
 بین دول بزرگ     ای جهان   م منطقه  پایان تقسی   ،ث

 همـراه بـا تقـسیم        :و مبارزه بمنظـور تقـسیم مجـدد آن        
ای    تقـسیم منطقـه    ،داری  هـای سـرمایه      اتحادیه  اقتصادی جهان میان  

مستعمرات بـرای     . گیرد  جهان نیز بین دول امپریالیستی صورت می      
گذاری و بازارهایی بـرای فـروش         های سرمایه   ها حوزه   امپریالیست

 مـستعمرات بـرای دول       و نیز  کنند  های صنعتی آنان فراهم می    کاال
در پایـان   . های نظامی اهمیت بسیار دارند      امپریالیستی بمنزله پایگاه  

ای جهان میان تعدادی      قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم تقسیم منطقه       
ای جهـان     لیکن پایـان تقـسیم منطقـه      . از دول بزرگ به پایان رسید     

زیرا تعـداد دیگـری از      . سیم مجدد آن بود   سرآغاز مبارزه برای تق   
داری که دیرتر از سایرین پا بـه مرحلـه امپریـالیزم      ممالک سرمایه 

گذاشتند از لحاظ پیشرفت در صنعت ممالک امپریالیستی دیگر را          
پشت سر نهادند در حالی که از لحاظ داشتن مستعمرات بسیار فقیر            

  .بودند
 از مـستعمرات را     در نتیجه برای اینکه ایـن دول نیـز سـهمی          

مطابق با پیشرفت اقتـصادی خـود دارا گردنـد الزم بـود جهـان را                
جنگ اول جهانی نیز بهمین منظـور       . دوباره میان خود تقسیم کنند    

  .آغاز گشت و در طی آن جهان مجدداً تقسیم شد

  داری ی سرمایهتغییرات حاصله در روبنا
 ترکیب طبقاتی   :ترکیب طبقاتی جامعه امپریالیستی   

 بعـضی از    ،یابـد   داری در مرحله امپریالیزم تغییر مـی        عه سرمایه جام
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گردنـد و     طبقات و اقشار قبلی از بین رفته و یا بـسیار ضـعیف مـی              
  :رسند متقابالً اقشار نوینی به ظهور می

 تمرکـز تولیـد و پیـدایش انحـصارات شـکل             :ـ بورژوازی 1
ر قـشر فوقـانی بـورژوازی د   . دهـد  طبقاتی بورژوازی را تغییر مـی   

یابــد از لحــاظ میــزان  حالیکــه از حیــث شــماره دایمــاً تقلیــل مــی 
 ،شـود  ای که تحت کنترل خود دارد قـویتر و بزرگتـر مـی             سرمایه

بطــوری کــه در مرحلــه امپریــالیزم چنــد گــروه کوچــک از       
هـای کـشور      داران بزرگ مالی کنترل قسمت اعظم سرمایه        سرمایه

  .گیرند را در دست می
هـا    ای آنهـا را امپریالیـست     هـای کوچـک و اعـض        این گروه 

کمــک انحــصارات خــود در تمــام ه هــا بــ امپریالیــست. نامنــد مــی
دسـت  ه  های اقتصادی نفوذ یافته و زمـام امـور مملکـت را بـ               رشته
دست گرفتن تجـارت داخلـی و تـصاحب         ه  این قشر با ب   . گیرند  می

داری را از دخالت   ها قسمت اعظم قشر سرمایه      کامل صنایع و بانک   
زیرا قشر متوسط بورژوازی . دارد امور اقتصادی باز میمستقیم در 

هــای انحــصارات  هــا بــا خریــد ســهام در تحــت فــشار امپریالیــست
بصورت سهامداران کوچکی از انحـصارات درآمـده و از جهـات            

  .گیرند مختلف زیر سلطه آنها قرار می
 خرده بـورژوازی نیـز در ایـن مرحلـه            :ـ خرده بورژوازی  2

آن قسمت از این قـشر کـه سـابقاً دارای وسـایل             . یابد  تغییراتی می 
بعلـت عـدم توانـایی در       ) غیـره  وران و   پیـشه (اندک تولیدی بـود     

د و قسمت دیگر    نرو  داری تقریباً از بین می      رقابت با صنایع سرمایه   
 فروشندگان دوره گرد، خرده مالکین دهات        دکانداران، نظیر(آن  
گـذارده انـد تـا      با وجـودی کـه رو بـه از هـم پاشـیدگی              ) غیره و
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های بـزرگ     انحصارات با تاسیس فروشگاه   . مانند  ای باقی می    اندازه
غیره که بـا      فروشنده و   عنوان توزیع کننده،  ه  و استخدام افرادی ب   

 دایماً با این قسمت از خـرده         آخرین وسایل مدرن سروکار دارند،    
. گردنـد   بورژوازی رقابت کرده و موجـب تجزیـه ایـن قـشر مـی             

وچک انحصارات که هر یک بـیش از چنـد سـهم در             سهامداران ک 
ایــن نــوع (آینــد  اختیــار دارنــد نیــز جــزو ایــن قــشر بحــساب مــی

ســهامداران در ممالــک امپریالیــستی از لحــاظ عــده بــسیار وســیع  
دوگــانگی و تزلــزل قــشر خــرده بــورژوازی در مرحلــه ). هــستند

امپریالیزم تشدید شـده و ایـن قـشر کـه همچنـان در حـال تجزیـه                
بخش اعظم آن به پرولتاریا و عده قلیلی به بورژوازی مبـدل      ،است
داران مـالی بـا نفـوذ در کـشاورزی و تـشکیل               سـرمایه . گردند  می

 را کـه جـزو قـشر         »هـا   کـوالک «انحصارات زراعتی قسمت اعظم     
متوسط بورژوازی هـستند بـصورت سـهامداران خـود درآورده و            

ن کـه در مرحلـه      طبقه مالکی . کنند  آزادی عمل را از آنها سلب می      
داری قبـل     قبلی مورد بحث قرار گرفت در جریان عبور از سرمایه         

  .رود کلی از میان میه از انحصار به امپریالیزم، ب
 در مرحلـه امپریـالیزم ترکیـب        :ـ روشنفکران و کارمندان   3

داری   در مرحله سرمایه  . خورد  روشنفکران و کارمندان نیز بهم می     
زی و خرده بورژوازی و اندکی از       قسمت اعظم این قشر به بورژوا     

آنها نیز به پرولتاریا تعلق دارند ولی در امپریالیزم بعلـت اسـتیالی             
انحصارات و وسعت عظیم طبقه کارگر، قسمت اعظم این قـشر بـه             

در مرحلـه امپریـالیزم یـا       . پرولتاریا و خرده بورژوازی تعلق دارد     
 یـا بایـد از      داران مالی کـار کـرد و        باید برای انحصارات و سرمایه    

از ایــن جهــت اکثریــت روشــنفکران اجبــاراً بــه  . گرســنگی مــرد
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آیند و از این لحاظ بشدت تحت فشار بوده  استخدام سرمایه در می
. یابنـد   و در شرایط خاص عده کثیری از آنها روحیـه انقالبـی مـی             

کننـد کـه در جامعـه امپریالیـستی،           دانشمندان بورژوازی ادعا مـی    
ل از بین رفـتن بـوده و دو طبقـه متخاصـم         تضادهای طبقاتی در حا   

داران و پرولتاریا بتدریج در طبقه        اجتماع امپریالیستی یعنی سرمایه   
ولـی ایـن   . ادغام خواهند شد) اصطالح متوسط ه  طبقه ب (کارمندان  

قشر در واقع بعلت فروش نیـروی فکـری بـرای بقـای زنـدگی در                
از . گیرنـد   حقیقت نظیر کارگران هستند و مورد استثمار قرار مـی         

طرف دیگر باید در نظر داشت کـه قـشر وسـیع کارمنـدان بـسیار                
مامورین عالیرتبه دولتـی    ( قسمت فوقانی این قشر      ،نامتجانس است 

کـامالً وابـسته بـه      ) ها مانند روشنفکران عالیرتبه     و مدیران کمپانی  
کارمندان (در صورتی که اکثریت کارمندان      . باشند  بورژوازی می 

از نظــر اقتــصادی، ) ی و موســسات خــصوصی ادارات دولتــءجــز
شرایطی همانند پرولتاریا داشته و روابط تنگـاتنگی بـا ایـن طبقـه              

  .دارند
 پیـشرفت سـریع نیروهـای مولـد و پیـدایش            :اـاریــ پرولت 4

مقیاس وسیعی  ه  وسایل نوین تولیدی، طبقه کارگران مزدبگیر را ب       
وری    پیـشه  سـابقاً دربـاره پرولتاریـایی کـه جنبـه         . بخشد  توسعه می 

علـت عـدم امکـان در       ه  داشت، بحث کردیم لیکن در این مرحله ب       
رقابت با صنایع بورژوازی، این قشر پرولتاریا امید خود را نـسبت            

که روزی خود صاحب کارگـاه شـود، از دسـت داده و بـه                به این 
پرولتاریــایی کــه در صــنایع ســبک و (قــشر پرولتاریــای صــنعتی 

از ســوی دیگــر نفــوذ . ودشــ ملحــق مــی) کنــد ســنگین کــار مــی
ــه حــال   ــان میان انحــصارات در کــشاورزی، موجــب تالشــی دهقان
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. کند  گردیده و قسمت اعظم آنها را مبدل به پرولتاریای دهات می          
 قبیل  که با وسایل نوین تولیدی از      پرولتاریای دهات نیز بعلت این    

وکار دارد کامالً جنبه صنعتی یافته و    تراکتور، کومباین وغیره سر   
 بـدین ترتیـب در مرحلـه        ،گـردد   قشر پرولتاریای صنعتی می   جزو  

قـسمت اعظـم    . رود  امپریالیزم طبقه دهقان نیز در واقع از بـین مـی          
خرده بورژوازی نیز که دایماً در حال ورشکست شدن است مبـدل    

بـدین ترتیـب پرولتاریـا در جوامـع         . شـود   به کارگران مزدور می   
امپریـالیزم  . دهـد    مـی  امپریالیستی، قسمت اعظم جمعیت را تشکیل     

جنبش پرولتاریای مملکت خـود، بخـش انـدکی از           برای سرکوب 
منافع هنگفـت خـود را اختـصاص بـه قـشری از پرولتاریـا داده و                 

 ایـن قـشر اقلیـت       .آورد  زندگی نسبتاً مرفهی برای آنها بوجود می      
لقـب داده   »  کارگری آریستوکراسی«مرفه کارگران را اصطالحاً     

ا بــدین ترتیــب در میــان پرولتاریــا مــدافع و هــ انــد و امپریالیــست
  .کند پایگاهی برای خود ایجاد می

در مرحلـه امپریـالیزم      :تضادهای جامعه امپریالیستی  
داری که قبالً گفته شد به شدیدترین مرحله خود           تضادهای سرمایه 

د کـه   نـ آی  رسند و عالوه بر آنها تضادهای جدیدی بوجـود مـی            می
مهمترین این تـضادها عبارتنـد      . باشند میخاص جامعه امپریالیستی    

تضاد بین کـشورهای امپریالیـستی کـه در مراحـل مختلـف             ) 1: از
. رار دارند برای تجدید نظر در تقـسیم جهـان         ــادی ق ــد اقتص ــرش
تضاد بین  ) 3. های انحصاری  و غیر انحصاری       تضاد بین سرمایه  ) 2

هـای    علت رشد جنـبش   ه  کشورهای امپریالیستی و ملل مظلوم که ب      
تضاد بـین اردوگـاه     ) 4. رسد  رهایی بخش ملی به مرحله حادی می      

   ....هغیر امپریالیزم و سوسیالیزم و
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در مرحله امپریالیزم، دولت کـامالً       :دولت امپریالیستی 
داران مالی قرار دارد و بدین        در اختیار مشتی از بزرگترین سرمایه     

ن عده عمـالً    ای. دهند  تشکیل می » الیگارشی مالی «ترتیب این عده    
های داخلـی و خـارجی دولـت را تعیـین کـرده و بـر                  تمام سیاست 

بعبارت دیگر دولت جز وسیله     . کنند  سرنوشت کشور حکومت می   
داری قبـل     در سـرمایه  . های آنها چیز دیگری نیست      اجرای خواسته 

اصـطالح دمکراسـی   ه  بـ ِاز انحصار ضمن بحثی دانستیم کـه دولـت   
ــ  ــر دیکت ــورژوازی در واقعیــت ام ــر  اتوری اقلیــت ســرمایهب دار ب

دمکراسـی بـورژوازی از لحـاظ       . اکثریت زحمتکش جامعـه اسـت     
داری قبل از انحصار است لیکن در مرحله          تاریخی، خصلت سرمایه  

  .کند امپریالیزم عمالً فاشیزم جنبه مسلط پیدا می
داران بـزرگ     فاشیزم یک شکل حکومتی سرمایه     :فاشیزم

توری اقلیـت بـورژوازی علیـه       ترین شکل دیکتا    است که ارتجاعی  
عللی چنـد کـه در      ه   ب  در مرحله امپریالیزم،  . باشد  اکثریت خلق می  

زیــر مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت گــاه فاشــیزم بــصورت 
فاشیزم به دو صورت تجلی     . آید  خصلت مشخص حکومتی در می    

اوالً بـصورت سـاده کـه دایمـاً در زیـر نقـاب پارلمـان و                 : کند  می
 ثانیاً بصورت حـاد کـه       ،امپریالیزم وجود دارد  دمکراسی در عصر    

شناسـد بلکـه      پارلمان ظاهری قبلی و قوه قضاییه را به رسمیت نمی         
ماننـد نـازیزم در     (بندد     بکار می   را راساً قانون تصویب کرده خود    

ــان ــیزم و  ). آلم ــد فاش ــک   رش ــیدن آن در ممال ــت رس ــه حکوم ب
هـا    نفرت توده  بحران انقالبی و  ) 1: آنست که ی    داری نشانه   سرمایه

 ،ود رسـیده اسـت    ـالی خـ  ـتـه اع ـبر علیه حکومت سرمایه به مرحل     
ــرمایه) 2 ــر  س ــد   داران، دیگ ــه بتوانن ــستند ک ــدرت نی دارای آن ق
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ه پارلمانتاریزم و بطور کلـی بـ      دیکتاتوری خود را با متدهای کهنه       
عـالوه بـر    ) 3 ،شکل دمکراسی بورژوازی مستقر و تثبیـت نماینـد        

زم و بطــور کلــی دمکراســی بــورژوازی چــه در اینهــا پارلمانتــاری
و چه در سیاسـت خـارجی       ) مبارزه علیه پرولتاریا  (سیاست داخلی   

مانع و سـدی را بـرای       ) جنگ برای تقسیم مجدد امپریالیستی دنیا     (
ــدرت نیروهــای  ) 4 ،داران بوجــود آورده اســت ســرمایه کمــی ق

د ر که بتواند از رشـ متشکل انقالبی و بویژه حزب کمونیست مقتد      
 بر اثـر    .فاشیزم و تسلط کامل آن بر اوضاع کشور جلوگیری کند         

شود که در سیاست داخلی، بـه         داری مجبور می    این اوضاع سرمایه  
دیکتاتوری تروریستی علنـی و در سیاسـت خـارجی بـه شـوونیزم       

زیـر یـوغ کـشیدن       به   ناسیونالیزم افراطی بمنظور توسعه قلمرو و     (
هـای    دارک مـستقیم جنـگ    غیر محدودی که معرف ت    ) ملل مظلوم 

فاشیزم تشکیل احزاب پرولتری،    . امپریالیستی است، متوسل گردد   
های مترقی، آزادی قلم و سایر حقوق بشر را بطـور کامـل               اتحادیه

داران بزرگ بـرای      پایمال کرده و آخرین وسیله در دست سرمایه       
شود، لذا خود نشانه نـوعی        سرکوبی جنبش پرولتاریا محسوب می    

داریـست کـه بـا انقـالب           در روبنـای سیـستم سـرمایه       بحران عمیق 
  .باشد ها، محکوم به نابودی می خلق

هـای اسـتعماری      سیاست :استعمار نو یا نیو کولونیالیزم    
ــی خلــق   ــارزات انقالب ــان مب ــر توف ــستی در براب هــای  دول امپریالی

ــکننده   ــم ش ــهمگین و دره ــربات س ــستعمرات، ض ــل  م ای را متحم
ها، ادامه استعمار     زادیخواهانه این خلق  با رشد مبارزات آ   . شدند  می

غیـر ممکـن بـود، لـذا        ) در مرحله دوم اسـتعمار    (بشکل سابق خود    
های استراتژیکی    ها برای حفظ منافع اقتصادی و پایگاه        امپریالیست
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خود به ناچار شـکل جدیـدی از اسـتعمار بوجـود آوردنـد کـه در                 
 وجـود   )داری قبـل از انحـصار       سـرمایه (ظاهر با آنچـه در گذشـته        

.  نــام نهــاده انــد »اســتعمار نــو«لــذا آن را . داشــت متفــاوت اســت
استعمار نو که در حقیقت سومین و آخرین مرحله استعمار از نظـر     

ای است که ذیالً      اقتصادی و سیاسی است دارای خصوصیات ویژه      
  :شود بطور خالصه تشریح می

ــالیزم 1 ــ خــصوصیات اقتــصادی نیوکولونی ــه ســوم  :ـ  مرحل
باید توجه داشـت کـه   . گردد  صدور سرمایه مشخص می استعمار با 

با وجودی که صدور سرمایه خصلت مشخص مرحله سوم استعمار          
است معهذا امپریالیزم نه تنها از صدور کاال و تجـاوز مـسلحانه بـه               
مستعمرات و ممالک وابـسته دسـت نکـشیده بلکـه بـشدت از ایـن                

ل ممکن اسـت    در نظر او  . کند  های استعماری نیز استفاده می      روش
گذاری در ممالک مستعمره      ها با سرمایه    تصور شود که امپریالیست   

بخشند لیکن حقیقـت امـر غیـر از           اقتصاد این ممالک را تکامل می     
نظیـر  (های مخـصوص      ها فقط در رشته     زیرا امپریالیست . این است 

گذاری کرده و بـه هیچوجـه         سرمایه) استخراج معادن و کشاورزی   
ــن   ــد در ص ــل ندارن ــنگین    تمای ــنایع س ــژه ص ــه وی ــبک و ب ایع س

» یکطرفـه «گـذاری     نتیجه این نحـوه سـرمایه     . گذاری کنند   سرمایه
کند بیـشتر در      شدن اقتصاد این ممالک است که آنها را مجبور می           

یــک رشــته اقتــصادی و آنهــم بــرای تــامین نیازهــای امپریالیــستی 
گسترش ظاهری یابند و در واقعیت امر اقتصاد آنهـا را ورشکـسته             

بعبـارت دیگـر    . دهـد   کرده بطرف اقتصاد تک محصولی سوق می      
خصلت مستعمرات و ممالک وابسته داشتن وابستگی به یک تولید          

مانند کویت، عربـستان سـعودی و تـا انـدازه زیـادی             (خاص است   
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کـه  ) ایران که اقتصاد شان بر اساس استخراج نفـت اسـتوار اسـت            
 امپریــالیزم هــدف از آن تــامین احتیاجــات ماشــین عظــیم اقتــصاد

   .میباشد
 از نظر سیاسـی، اسـتعمار       :ـ خصوصیات سیاسی استعمار نو    2

نو به کشورهای تحت تسلط خود ظاهراً استقالل سیاسی داده ولـی         
هـا و بـورژوازی کمپـرادور و          وسیله اتحـاد بـا فیـودال      ه  در عمل ب  

های زنجیری خود و گسیل هـزاران         تبدیل آنها به مزدوران و سگ     
های  تضهای نظامی برای مقابله با نه       و ایجاد پایگاه  غیره   مستشار و 

آزادیبخش ملل مظلوم، تسلط سیاسی خود را نیز بـر ایـن مملکـت              
  .کند همچنان حفظ کرده و به مراتب تشدید می

  :امپریالیزم  در  وابسته مستعمرات و ممالک اوضاع
 در جوامـع     :ترکیب طبقاتی مستعمرات و ممالک وابسته     ـ  1

ــالیزم، اقــشار و طبقــات  مــستعمراتی و و ــسته بعلــت نفــوذ امپری اب
  :کنیم ها اشاره می یابند که مختصراً بدان تغییراتی می

 قـشر   :بورژوازی در این نوع جوامع نیز دارای سه قشر است    
کـه وابـستگی    ) دالل (ربورژوازی بزرگ یا بـورژوازی کمپـرادو      

ن صـورت عامـل آ    ه  طور کلی ب  ه  تنگاتنگی با امپریالیزم داشته و ب     
بورژوازی بزرگ در این نـوع جوامـع حکومـت را           . درآمده است 

هــای  گــذاری در دســت دارد و از نظــر اقتــصادی نیــز در ســرمایه 
امپریالیزم با او شریک و لذا منافع مـشترکی را بـا آن داراسـت و                

قـشر  . بهمین علل، مدافع نفوذ امپریالیزم در این نوع کـشورهاست         
بان صـنایع داخلـی و تجـار         بورژوازی ملی است که از صـاح        دوم،

ایـن قـشر عمـالً بـسیار محـدود و      . یابـد   غیره تشکیل مـی    داخلی و 
ای تحت فشار امپریالیزم و بـورژوازی کمپـرادور           ضعیف تا درجه  
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سومین قشر خرده بورژوازی است که بخش بزرگی از         . قرار دارد 
شـدت تحـت فـشار اقـشار قبلـی          ه  نفوس این کشورها را شامل و ب      

ــا  ــذا ت ــوده و ل ــی اســت ب ــه انقالب ــی دارای روحی در .  درجــه معین
خورد و فقـط قـشر        چشم نمی ه  قشربندی پرولتاریا، تغییر چندانی ب    

پرولتاریای صنعتی به علت عدم رشد صنعت به مراتب کوچکتر از 
در بـسیاری از    . وری دارد   قشر پرولتاریایی اسـت کـه جنبـه پیـشه         

هـا    ز فیـودال  مستعمرات و ممالک وابسته هنوز بقایای نیرومنـدی ا        
. شـوند   هـا تقویـت مـی       وجود دارند که دایماً از طرف امپریالیست      

دهقانان نیز همچنان بصورت سه قشر سابق الـذکر بـه موجودیـت             
روشنفکران اکثراً انقالبی     در این نوع جوامع،     . دهند  خود ادامه می  

 خرده بـورژوازی     بوده و وابسته به اقشار بورژوازی ملی، دهقانان،       
  .یز از طبقه پرولتاریا هستندو اندکی ن

ـ مبارزات نجـات بخـش ملـی و طبقـاتی در مـستعمرات و               2
آرایی نیروهای طبقاتی در ایـن نـوع ممالـک             صف :ممالک وابسته 

 قشر بـورژوازی کمپـرادور کـه واردکننـده کاالهـای             :چنین است 
ها   امپریالیستی و گرداننده صنایع و معادن تحت اختیار امپریالیست        

ور است، بطور کامل مدافع امپریالیزم بوده و مرتجع         در داخل کش  
  .باشد می

گذاری کـرده     ها در زمینه کشاورزی نیز سرمایه       امپریالیست
هـای فیـودالی،      داران محلی و اکثراً همان روش       و با کمک سرمایه   

حفـظ بقایـای فیـودالیزم نیـز توسـط          . کنند  دهقانان را استثمار می   
ده و موجـب دوام قـدرت آنهـا         هـا بـو     امپریالیزم بـه نفـع فیـودال      

. ها نیز مرتجع و حامی امپریالیزم هستند        از این رو فیودال   . شود  می
ها علیه    ها، بورژوازی کمپرادور و فیودال      بدین ترتیب امپریالیست  
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ه رهبری این جبهه یا مستقیماً بـ      . گیرند  خلق در یک جبهه قرار می     
هـا     یا فیودال   و  )از طریق دخالت نظامی   (ست   ا ها  عهده امپریالیست 

. کنند  و بورژوازی کمپرادور مشترکاً جبهه ارتجاعی را رهبری می        
قــشر بــورژوازی ملــی کــه قــادر بــه رقابــت بــا کاالهــای صــنعتی  

هـا در داخـل مملکـت برپـا           امپریالیستی و صنایعی که امپریالیست    
ها و بورژوازی کمپـرادور       ساخته اند نیست تحت فشار امپریالیست     

این رو بورژوازی ملی، متناسـب بـا فـشاری کـه            از  . گیرد  قرار می 
و یا از ) شود انقالبی می(پیوندد  کند، یا به جبهه خلق می تحمل می

ــا امپریالیــست  هــا از در ســازش در  قــدرت انقالبیــون ترســیده و ب
. گـردد   های شان مـی     گذاری  آید و خود شریک آنها در سرمایه        می

  .از این جهت، این قشر خصلت دوگانه دارد
ه خلق از پرولتاریا و اقشار پـایین دهقانـان کـه هـر دو                جبه
شوند و خرده بورژوازی و روشنفکران انقالبی تشکیل          استثمار می 

بــورژوازی ملـی نیــز در بعــضی مـوارد بــه جبهــه خلــق   . شــود مـی 
  .پیوندند می

انقالبـی   :ـ اشکال انقالب در مستعمرات و ممالـک وابـسته         3
گیـرد، عـالوه بـر        ت مـی  که در مستعمرات و ممالک وابسته صور      

اینکه هدفش از بین بردن نفـوذ امپریـالیزم و مـدافعان آنـست، از               
 به علت وجود بقایـای نیرومنـد فیـودالیزم اغلـب             »صنعت«لحاظ  

کـه کـدام طبقـه یـا قـشر           نسبت به ایـن   . انقالبی است دمکراتیک  
گیـرد، شـکل انقـالب و مـسیر آن            رهبری انقالب را به دسـت مـی       

که پرولتاریا ضعیف و بی تجربه بوده و         ر صورتی د. یابد  تغییر می 
ــه باشــد، معمــوالً    ــدئولوژی رشــد نیافت ــشکل و ای ــوز از نظــر ت هن
بورژوازی ملی رهبری انقالب خلـق را علیـه امپریـالیزم و بقایـای              
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  »انقـالب دمکراتیـک ملـی     «گیرد، که آن را       فیودالیزم بدست می  
نـه بطـور    (ای    انـدازه این انقالب بقایای فیـودالیزم را تـا         . نامند  می

از بین برده  و صنایع امپریالیستی و بـورژوازی کمپـرادور            ) کامل
در یـک چنـین انقالبـی، حکومـت بدسـت           . کنـد   را ملی اعالم می   

کـه در ایـن     (بورژوازی ملی و قشری از خرده بـورژوازی افتـاده           
و کشور اکثـراً و     ) نامند  می» دمکراسی بورژوازی «صورت آن را    
ماننـد هندوسـتان،    . نهـد   داری گـام مـی      سعه سرمایه عمالً در راه تو   

که پرولتاریا آمادگی کـافی داشـته  و          در صورتی . غیره سوریه و 
بوسیله حزب کمونیست مقتـدری رهبـری شـود، رهبـری انقـالب             

ای   گیـرد کـه آنـرا انقـالب دمکراتیـک تـوده             خلق را بدست مـی    
فتـه شـد    این انقالب عالوه بر انجام وظـایفی کـه قـبالً گ           . نامند  می

 محــو کامــل بقایــای  زمینــه را بــرای سوسیالیــستی کــردن صــنایع،
در یــک چنــین . کنــد فیــودالیزم و ایجــاد سوســیالیزم فــراهم مــی

 حکومت بدست پرولتاریا و سایر متحدین زحمـتکش وی           انقالبی،
و کـشور در راه     ) نامنـد   می  » ای  دمکراسی توده «که آنرا   (افتد    می

نظیر انقالبات چین، ویتنام، کـره  (هد ن تکامل به سوسیالیزم گام می 
مبارزه علیه امپریالیزم و بقایـای فیـودالیزم        ). غیره شمالی، کوبا و  

تواند به نحوی قطعی و پیگیر آغاز و تا پیروزی قطعی             هنگامی می 
از ایـن رو    . ادامه یابد کـه پرولتاریـا جبهـه خلـق را رهبـری کنـد              

 امپریالیزم مرحلـه     از لحاظ مبارزه علیه     »انقالب دمکراتیک ملی  «
ابتدایی این مبارزه محسوب شده و هنگامی که باالخره پرولتاریـا           
حکومت را بدست گیرد مبارزه ضد امپریالیستی به طور کامـل بـه       

  .یابد ها پایان می نفع توده
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  موقعیت تاریخی امپریالیزم
. داری اســت امپریــالیزم مرحلــه تــاریخی خاصــی از ســرمایه

آنچـه  . ی انحصاری، پوسیده و محتضر است     دار  امپریالیزم، سرمایه 
مشخص کننده جنبه انحصاری امپریالیزم است پیش از این بررسی          

از این رو اندکی    ) غیره تمرکز تولید، پیدایش انحصارات و    . (شد
  .پردازیم به خصوصیات تاریخی امپریالیزم می

 آن  :داری پوسـیده اسـت       امپریالیزم سرمایه  ـ1
ــین   ــه مب ــصوصیاتی ک ــته از خ ــل دس ــیده و انگ ــت پوس وار   سرش

داری در مرحله امپریالیزم هستند، به ترتیـب زیـر خالصـه              سرمایه
  :دنشو می

وجود قشر وسیعی از سهامداران که در انتظار سـود سـالیانه            
ای از مردم بیکار، رشـد        سهام خود هستند، وجود قشر دایمی توده      

وار بـورژوازی     ، افـزایش مـصرف طفیلـی      )نظـامیگری (میلیتاریزم  
باین ترتیب که آنها بدون شرکت در تولید، نتیجه تولید جامعه را           (

که مصرف   طوری کنند، ب   های زاید می    ها و جشن    صرف مهمانی 
ها اغلب به اندازه هزینه زندگی یـک خـانواده            یک بار این مهمانی   

های ارتجاعی داخلی و خارجی       و سیاست ) متوسط در یکسال است   
، فی النفـسه موجـد تمایـل بـه          وجود انحصارات . دول امپریالیست 

ی کـه انحـصارات در      یبـه علـت اسـتیال     . رکود و پوسیدگی اسـت    
ها و حفظ تـصنعی       مرحله امپریالیزم دارند، مجبور به تثبیت قیمت      

بـه همـین علـت صـاحبان صـنایع اغلـب            . آنها در سطح باال هـستند     
چندان تمایلی به استفاده از اختراعات و تعویض ابـزار قـدیمی بـا       

بـسیاری از انحـصارات،     . دهنـد   تـر از خـود نـشان نمـی          درنابزار م 
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کـه هرگـز جامـه       داری، اختراعات ثبت شده را برای ایـن         سرمایه
. دارنـد   خرنـد و آنهـا را مخفـی نگـاه مـی             عمل بخود نپوشـد، مـی     

گرایش بـه پوسـیدگی بـه ایـن معنـا نیـست کـه در امپریـالیزم بـه                    
وجد رکـود   انحصار م . گیرد  هیچوجه توسعه و تکامل صورت نمی     

است، لیکن رقـابتی کـه هنـوز در امپریـالیزم وجـود دارد، دایمـاً                
دارد تا به منظـور فـروش کاالهـای خـود بـه              داران را وامی    سرمایه

تر از رقبای شـان و بـه احتمـال کـسب منـافع بیـشتر،                  قیمتی ارزان 
هـای علمـی و تکنیکـی در زمینـه            دست به ابداع آخرین پیـشرفت     

ت است کـه در امپریـالیزم، تکنولـوژی در         به همین عل  . تولید زنند 
های جدیدالتاسیس به سرعت تکامل       ها بویژه رشته    تعدادی از رشته  

طـرف و پیـشرفت عظـیم        گرایش بـه پوسـیدگی از یـک       . یابد  می
. برنـد   تکنیکی از طرف دیگر دایماً با هم در حال تعارض بسر مـی            

اشـد  ممکن است برای مدتی جنبه دوم بر جنبه اول برتری داشته ب           
و این خود موجب تـشدید تـضادها و نـاموزونی بیـشتر توسـعه و                

  .های ویژه آنست شود که از خصلت تکامل امپریالیزم می
یکی دیگر از عالیـم پوسـیدگی امپریـالیزم ایـن اسـت کـه               

ــه خیــال تخفیــف    امپریالیــست ــرای حفــظ ســیادت خــود و ب هــا ب
تـر  تضادهای موجود بین خود شان و طبقه کارگر و بـه عبـارت به             

داشتن پرولتاریا، بخش ناچیزی از منـافعی را        هبرای تحت انقیاد نگ   
که از راه استعمار مستعمرات و ممالک وابـسته بدسـت آورده انـد       

دهنـد و در عـوض        به عنوان رشوه به قشر فوقانی طبقه کارگر می        
. سازند که در جهت منافع آنان خـدمت کنـد           این قشر را وادار می    

ــا را قــش  اشــراف (ر آریــستوکرات کــارگران ایــن قــشر پرولتاری
گویند که معموالً در مبارزات طبقـاتی در جبهـه      نیز می ) کارگران
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  .کنند تحت رهبری پرولتاریا شرکت نمی
 :داری محتــضر اســت  امپریــالیزم، ســرمایهـــ2

داری را بـه منتهـای شـدت آن           امپریالیزم تمـام تـضادهای سـرمایه      
داری در بـاالترین   از ایـن رو توسـعه و تکامـل سـرمایه      . رسـاند   می

شـود کـه مالکیـت        اش منجـر بـه انقـالب سوسیالیـستی مـی            مرحله
. سازد  خصوصی وسایل تولید و استثمار انسان از انسان را ملغی می          

داری در عصر امپریالیزم، بـصورتی نـاموزون          رشد ممالک سرمایه  
ــت ــرن    . و ادواری اس ــر ق ــا اواخ ــثالً ت ــرن  19م ــل ق  20 و اوای

ــر انگلـــس ــشورهای کـــشورهایی نظیـ ــسه و دیگـــر کـ تان و فرانـ
امپریالیستی اروپا، با رشـد سـریع خـود وارد مرحلـه امپریالیـستی              

بعـدها ممـالکی    . شده و نتیجتاً دنیا را میان خود تقسیم کرده بودند         
نظیر ایاالت متحده و آلمان به سرعت راه تکامل را پیش گرفتـه و              

خواستار کشورهای قبلی را نیز پشت سر گذاردند و به همین علت            
نتیجـه  . تجدید نظر در تقسیم جهان برای دریافت سهم خود شـدند          

این جریان تشدید هر چه بیشتر تضادهای موجود بـین کـشورهای            
بعـداً  . امپریالیستی بود که سرانجام به جنگ جهانی اول منجر شـد          

الـذکر در     در توضیح لنینیزم خواهیم دید که چگونه شرایط فـوق         
شـود، بـه همـین        ه انقالب سوسیالیستی می   مرحله امپریالیزم منجر ب   

ــرمایه   ــالیزم را س ــل امپری ــالب    دلی ــه انق ــا مقدم ــضر ی داری محت
  .نامند سوسیالیستی می

  انترناسیونال کمونیستی انترناسیونال سوم یا
چنانچه قبالً اشاره کردیم انترناسیونال دوم با تـسلط رهبـران       
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 و رشد   طلب و سازشکار در رهبری آن رو به انحطاط رفت           فرصت
امـا برخـی    . کیفی آن به هیچوجه متناسب با رشـد کمـی آن نبـود            

احزاب چـپ و بـویژه حـزب بلـشویک روسـیه کـه در مبـارزات                 
انقالبی خود آبدیده شده و همچنان بـه تعـالیم انقالبـی مارکـسیزم              

طلبـی و تجدیـد نظرهـای         وفادار مانده بودنـد بـشدت علیـه تـسلیم         
مبـارزه  . کردنـد   مبارزه مـی  رهبران فرصت طلب انترناسیونال دوم      

 بـا  گرفـت و   بیش از پیش تحت رهبری لنین قرار       این جناح انقالبی  
که در واقع پیروزی سوسیالیزم     پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر   

راه تـشکیل احـزاب       بود گام مهمـی در    )  لنینیزم ـ  مارکسیزم(علمی
این احزاب طبق سنت زمان مارکس      . انقالبی کارگری برداشته شد   

رای نشان دادن جدایی کامل خود از انترناسـیونال رفرمیـستی،           و ب 
ه نـام گرفتنـد و انترناسـیونال کمونیـستی بـ          » احزاب کمونیـست  «

 به  1943 تشکیل شد و تا      1919وسیله این احزاب انقالبی در سال       
ــه      ــا ادام ــانی پرولتاری ــبش جه ــری جن ــود و رهب ــت خ . دادفعالی

 پرولتاریــای جهــانی هــای انترناســیونال ســوم در راه تحقــق آرمــان
المللـی    های مهمی برداشت و یک سازمان واقعی انقالبی و بین           گام

نخــستین کنگــره . و مرکــز رهبــری جنــبش کــارگری جهــان بــود
هـای     با شـرکت احـزاب و گـروه        1919انترناسیونال سوم در سال     

نهــضت انقالبــی  .  کــشور جهــان تــشکیل شــد   30کمونیــستی 
  و ا و آمریکا گسترش یافت    مارکسیستی به سرعت در اروپا و آسی      

  .نداحزاب کمونیست در بسیاری از کشورها تاسیس شد
ــوم در   ــیونال س ــره دوم انترناس ــرکت 1920کنگ ــا ش  41 ب

روی افراطـی     کیل شد و نقش مهمی در مبارزه علیه چـپ         حزب تش 
.  گانه حزب کمونیست ایفا نمود     21شرایط  در کمونیزم و تدوین     
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هـا در     رکت کمونیـست  بـا هـر نـوع شـ       » چـپ روهـا   «اصطالح  ه  ب
ــست    ــری رفرمی ــت رهب ــندیکاهای تح ــان و س ــت   پارلم ــا مخالف ه

مرض بچگانـه   «انتشار کتاب معروف لنین تحت عنوان       . کردند  می
 برای آمادگی این کنگره نقش مهمی ایفـا          »کمونیزم روی در   چپ
هـا را در کـشورهای مـستعمره و            کمونیـست  کمینترن روش . کرد

های محروم ایـن کـشورها را         و خلق نیمه مستعمره و نقش دهقانان      
  .روشن ساخت

هفـتم کمینتـرن، توجـه خاصـی بـه          در زمان تشکیل کنگره     
 حـزب کمونیـست در      76در آن زمـان     . مبارزه علیـه فاشـیزم شـد      

 حزب آن اجازه فعالیـت علنـی در         22جهان وجود داشت که تنها      
ــر علنــی فعالیــت    ــه در شــرایط غی کــشورهای خــود داشــته و بقی

 از شروع جنـگ جهـانی دوم، احـزاب کمونیـست            پس. کردند  می
یمی علیه فاشیزم انجام داده و قهرمانانـه        نترن فعالیت عظ  یعضو کم 
در ایـن   . های مقاومت را در کشورهای خود رهبری کردند         نهضت
و پیچیده شده بود و      وظایف احزاب کمونیست بسیار غامض       زمان

. ن بـود  شرایط پیکار در کشورهای مختلف بسیار متنوع و گوناگو        
احزاب کمونیست در بسیاری از کشورها رشـد و تحکـیم یافتـه و              
قادر بودند با آبدیدگی و مهارت مبارزه زحمتکشان کـشور خـود            

بدین ترتیب عمالً باقی ماندن یک رهبـری واحـد          . را رهبری کنند  
کرد و لذا در سـال        برای سراسر کشورها با شرایط تازه تطبیق نمی       

رناسـیونال کمونیـستی گرفتـه شـد و از     صمیم به انحالل انت  ت 1943
آن پس احزاب کمونیست و کارگری هر یک مستقالً بـا شـناخت             

 لنینیـزم بـا شـرایط       ـ  جامعه خود و تطبیق تعالیم عمومی مارکسیزم      
های کمونیستی مـشغول شـدند و         ویژه هر کشور به رهبری جنبش     
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  هـای دو و یـا چنـد جانبـه،           هـا، مـشاوره     با برقـراری انـواع تمـاس      
های مطبوعـاتی، اطالعـاتی و    های احزاب مختلف، همکاری     گرهکن

ای و جلـسات      هـای منطقـه     تئوریک مشترک و سرانجام کنفـرانس     
های سراسـر جهـان       مشاوره جهانی به امر تبادل نظر بین کمونیست       

  .بخشند تحقق می
چنانچه ذکر شد، پس از پیدایش امپریـالیزم و آغـاز دوران            

وزی اولین انقـالب سوسیالیـستی در   های سوسیالیستی و پیر  انقالب
این مرحلـه بـا     .  مارکسیزم به مرحله تکاملی نوینی گام نهاد        جهان،

لذا مـا بطـور خیلـی       . پیوند ناگسستنی دارد  نام والدیمیر ایلیچ لنین     
روسیه و کلیاتی از لنینیزم یـا       1917الصه نکاتی از انقالب اکتبر    خ

  .نیمک  اینجا ذکر میمرحله لنینی مارکسیستی را در
 انقـالب کبیــر   :انقـالب کبیــر سوسیالیـستی اکتبــر  

) بلـشویک (سوسیالیستی اکتبـر تحـت رهبـری حـزب کمونیـست            
پرولتاریا و  .  به پیروزی رسید   1917سال  روسیه به رهبری لنین در      

 تجـارب بـسیار عظیمـی از مبـارزات خـود در              زحمتکشان روسـیه،  
از انقـالب  پـس  .  اندوخته بودند1917 و فوریه 1905های    انقالب

 در کنـار دولـت مـوقتی کـه تـشکیل             ،فوریه و سرنگونی تزاریزم   
 قدرت دیگری پا به عرصه وجود نهاد کـه عبـارت بـود               شده بود، 

حـزب  . » دهقانـان و سـربازان      شوراهای نمایندگان کارگران،  «: از
ها با اتکا به قدرت انقالبی این شوراها تحت رهبری لنین،             بلشویک

ی نـشان دادن ماهیـت ضـد انقالبـی دولـت            فعالیت عظیمـی را بـرا     
  .ها سازمان داد های تسلیم طلبانه منشویک موقت و نیز سیاست

داری در مرحلـه      لنین با تعمیم قوانین تکامـل جامعـه سـرمایه         
امپریالیستی، امکان پیروزی سوسیالیزم را تنها در یـک کـشور بـه             
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ده یش برای تحقق این تز آما       ثبوت رسانید و خود و حزب پرولتر      
تزهای لنین معروف به تزهای آوریل در واقـع نقـشه نبـرد           . شد  می

ــه انقــالب    ــه ب ــورژوا دمکراتیــک فوری ــرای گــذار از انقــالب ب ب
های خـشن و ضـد انقالبـی دولـت            علت روش ه  ب. سوسیالیستی بود 

هـای آوریـل تـا        موقت، حزب بلشویک مجبور شد در فاصـله مـاه         
. انه را آغـاز کـرد     ژوئیه مخفی شود و در خفا تدارک قیـام مـسلح          
) لنینگـراد کنـونی   (کنگره ششم حزب که مخفیانـه در پتروگـراد          
هـای    در طـی مـاه    . تشکیل شـد ایـن خـط مـشی را تـصویب کـرد             

هـای     و نیـز سـال     )1917ربین فوریه تـا اکتبـ     (حکومت بورژوازی   
هـا پـی      ها به تجربه خود به درستی خط مـشی بلـشویک            قبل، توده 

ه سـپتامبر موقعیـت را بـرای قیـام          لنین در اواسـط مـا     . برده بودند 
 کمیتـه نظـامی انقـالب در         و ها مناسب تـشخیص داد      مسلحانه توده 

دولت موقت خـود را بـرای       .  اکتبر به ریاست لنین تشکیل شد      12
 اکتبــر حملــه بــه مراکــز 24مقابلــه بــا قیــام آمــاده ســاخت و در 

کـارگران مـسلح، سـربازان انقالبـی و         . هـا را آغـاز کـرد        بلشویک
 اکتبر، اکثـر منـاطق      25ی سرخ حمله را دفع کرده و روز         گاردها
ــم ــه ( شــهر مه ــست و تلگــراف، وزارتخان ــی، پ ــا و  ادارات دولت ه
ستانی شب آنـروز کـاخ زمـ   به تصرف انقالبیون درآمد و      ) ها  بانک
 اکتبر شب   25. حکومت موقت به دست نیروهای انقالب افتاد      مقر

 و حکومـت     شوراهای روسـیه افتتـاح     هنگام کنگره دوم سراسری   
نخستین دولـت سوسیالیـستی شـوروی بـه         . شوراها رسماً اعالم شد   

ریاست لنین تشکیل گردید و بدین ترتیـب انقـالب اکتبـر ماشـین              
دولت کهنه بورژوازی، دولت طبقات استثمارگر را درهم شکـست        

  .و دولت طراز نوین، دولت کارگران و دهقانان را تشکیل داد
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در تاریخ قـدرت اسـتثمارگران      انقالب اکتبر برای اولین بار      
ای خالی از ظلـم و اسـتثمار    را سرنگون کرد و شالوده ایجاد جامعه    

  .و ستم طبقاتی را پی ریزی کرد
ایـم، رونـد تکـاملی جامعـه         چنانچه تا کنـون بررسـی کـرده       

بشری که از دوران کمون اولیه بخـود شـکل مشخـصی گرفتـه در         
ران کهنـه رو بـه   دو. یک سیر تحولی و تکامـل مـداوم قـرار دارد     

رود و جــای خــود را بــه دوران نــو بــا شــیوه تولیــدی و  زوال مــی
تـا قبـل از     . دهـد   مناسبات مخصوص بخود و روبنای مربوطـه مـی        

انقالب سوسیالیستی همه انقالبات تاریخ گرچه هر یـک نـسبت بـه     
گذشته مترقی بودند ولی بهر حـال یـک دوران جدیـد متکـی بـر                

ی  ساختند و استثمار بـه شـیوه        بلی می استثمار را جایگزین دوران ق    
کـشی و سـتم        و بهـره   ه کهنه شـد   ی  تازه جایگزین استثمار به شیوه    

تنهـا گـذار جامعـه بـه سوسـیالیزم اسـت کـه              . شـد   ریشه کن نمـی   
ترین شرایط را بـرای رشـد نیروهـای مولـد فـراهم              تواند کامل   می

های دیرینـه بـشر یعنـی برقـراری واقعـی برابـری،               کرده و آرمان  
کـشی انـسان از       ادی و عدالت اجتمـاعی و محـو هرگونـه بهـره           آز

ایـن مرحلـه ماهیتـاً نـو و دارای          . انسان را با خود به ارمغـان آورد       
کیفیتی از هر جهت تازه، با انقالب سوسیالیستی اکتبـر در تـاریخ             

 ناقوس نابودی ظلم و اسـتثمار و   از آن تاریخ به بعد،    . بشر آغاز شد  
و دوران مبارزه دو سیستم کیفیتاً متضاد،       کشی به صدا درآمد       بهره

داری آغـاز گـشته و تـضادهای          سیستم سوسیالیزم و سیستم سرمایه    
.  مبـدل گـشته اسـت    این دو سیستم به تضاد عمده دوران تـاریخی،    

های رهایی بخـش ملـی فـرا          دوران انقالبات سوسیالیستی و انقالب    
 بـه    تجعین،های دول امپریالیستی و مـر       رسیده و علیرغم همه تالش    
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کـشی فـرد از       تا کنون سیستم ظالمانه بهره    . تازد  سرعت به پیش می   
فرد در بیش از یک بـر سـوم کـره زمـین رسـماً برافتـاده اسـت و                    

  .رود تا مرگ نهایی امپریالیزم را نوید دهد می
دوران تاریخی انقالبات سوسیالیستی، علیـرغم انحرافـات و         

شـود و در      شاهده مـی  هایی که در کشورهای سوسیالیستی م       تشتت
رسـد،    دوران گذار از یک نظام کهن به نظام تازه طبیعی به نظر می            

به راه خود همچنـان ادامـه خواهـد داد و بنـا بـه جبـر تـاریخ، بـه                     
  .پیروزی نهایی طبقه زحمتکش جهان منجر خواهد شد

  زمـلنینی
کند تقریباً بـدین مـضمون        تعریفی که استالین از لنینیزم می     

  :است
م، مارکسیزم عصر امپریالیزم و انقالب پرولتاریـایی        لنینیز«
لنینیزم بطور کلی تئوری و تاکتیک انقالب پرولتاریـایی         .... است

ــا    ــاتوری پرولتاریـ ــوری و تاکتیـــک دیکتـ ــور اخـــص تئـ و بطـ
شـود کـه لنینیـزم، تکامـل           با این تعریف مشخص می     »....باشد  می

ژه در جریان   ویه  این تئوری ب  . مارکسیزم در عصر امپریالیزم است    
و مبـارزات   ) بلـشویزم (مبارزات حزب سوسیال دمکـرات روسـیه        

گــذاری  علیــه جریانــات انحرافــی داخــل انترناســیونال دوم و پایــه
انترناسیونال سوم تکامل یافته و شـکل گرفـت کـه ذیـالً مختـصراً               

  :شود بررسی می 
 مهمتـرین    : مرحلـه لنینـی فلـسفه مارکـسیزم        ـ1

 دفـاع از      فلسفه مارکـسیزم انجـام داد،      خدمتی که لنینیزم نسبت به    
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مارکسیزم در مقابل مکاتب منحـرف و غلطـی بـود کـه از طـرف                
ها یا عمال شان در میان طبقه کـارگر علیـه مارکـسیزم               امپریالیست

لنـین و دیگـر رهبـران پرولتاریـا در جریـان            . شـد   اشاعه داده مـی   
ه مبارزه مداوم خود علیه مخـالفین نـه تنهـا موفـق بـه حفـظ فلـسف               

مارکسیزم از گزند دشمنان شده، بلکه در جریان این مبارزه موفق           
وظیفـه اساسـی    . شدند فلسفه مارکسیستی را تکامل بیشتری بخشند      

ــود و     ــرایط موج ــا ش ــسیزم ب ــق مارک ــان، تطبی ــزم در آن زم لنینی
لنینیـزم ایـن    . گیری مارکسیستی برای جنبش پرولتاریـا بـود         نتیجه

بهتـرین گـواه    . حـسن انجـام داد    رسالت تاریخی خود را به نحوی ا      
این امر پیروزی انقالب سوسیالیستی در اتحاد شوروی و سپس در           
سایر کشورهاست که مبتنی بر کشف تـازه لنـین مبنـی بـر امکـان                

ــود  ــروزی سوســیالیزم در یــک کــشور ب ــالیزم . پی ــزم، ماتری لنینی
ــارزات     ــان مب ــشتری داده آن را در جری ــل بی ــک را تکام دیالکتی

کمونیست بلـشویک و در جریـان انقـالب اکتبـر و            انقالبی حزب   
  .بنای سوسیالیزم در اتحاد شوروی غنی ساخت

 : مرحله لنینی اقتـصاد سیاسـی مارکسیـستی        ـ2
داری قبــل از  مارکــسیزم، قــوانین و خــصوصیات جامعــه ســرمایه 

 لــیکن در دوران حیــات رهبــران  انحــصار را دقیقــاً بررســی نمــود
، بررسـی شـرایط امپریـالیزم       بزرگ پرولتاریا، مـارکس و انگلـس      

امکان نداشت زیرا امپریالیزم هنوز بـه شـکل خـاص خـود تجلـی               
بـه  ) امپریالیزم(وظیفه بررسی شرایط اقتصادی جدید      . نکرده بود 

اولـین خـدمت لنینیـزم بـه اقتـصاد          . عهده لنینیزم قرار گرفته بـود     
آنچه . سیاسی مارکسیستی، بررسی اقتصاد سیاسی امپریالیستی بود      

ایم، از جمله    مطالعه کرده » امپریالیزم«ه تا کنون تحت عنوان      را ک 
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لنینزم همچنـین قـسمت بزرگـی از قـوانین          . کشفیات لنینیزم است  
  .اقتصادی، سوسیالیزم و کمونیزم را کشف کرده است

 مـارکس و    : مرحله لنینی تئوری کمونیزم علمـی      ـ3
بطـور  داری تقریبـاً      زیستند که ممالک سرمایه     انگلس در زمانی می   

ــرمایه  ــه و س ــل یافت ــل نهــضت هماهنــگ تکام ــای  داران در مقاب ه
طبیعتـاً در   . المللی کارگران جبهه متحدی را تشکیل داده بودند         بین

آن زمان مارکس و انگلس معتقد بودند کـه انقـالب سوسیالیـستی             
داری  بایستی در یک زمان در تمام یا الاقل اکثر کشورهای سرمایه  

داری قادر بـه سـرکوبی آن         رد تا سرمایه  پیشرفته تواماً صورت گی   
داری با رسـیدن بـه مرحلـه امپریـالیزم            لیکن ممالک سرمایه  . نباشد

چنانچه گفته شد به شکل ناموزونی تکامل یافتـه و بـر سـر تقـسیم                
ای یافته و      تضادهای موجود بین آنان شدت بی سابقه       ،مجدد جهان 

ا بررسی شرایط   لنینیزم ب . شود  سرانجام به جنگ بین آنان منجر می      
مزبور چنین نتیجه گرفت که تکامل ناموزون اقتـصادی و سیاسـی            
ممالک در مرحله امپریالیزم، شرایط الزم را برای پیروزی انقالب          

های مختلف در کـشورهای        در زمان   و سوسیالیستی در یک کشور   
کند، زیرا تشدید تضادهای امپریالیستی و سرانجام  دیگر فراهم می 

مکـان شکـستن زنجیـر جهـانی امپریـالیزم را در            جنگ بـین آنـان ا     
هـا لنـین و      عـالوه بـر ایـن     . آورد  ترین حلقه آن فراهم مـی       ضعیف

  استالین در تشریح دیکتاتوری پرولتاریا مسایل حـزب کمونیـست،         
هـا و     برقراری سوسیالیزم و جنبش جهانی ضـد امپریالیـستی خلـق          

  .یدنددهها مسئله دیگر، تئوری کمونیزم علمی را تکامل بخش
لنـین   :انقالبی در مرحله امپریالیزم   ) زمینه(حالت  

  :شرایط انقالب را چنین جمعبندی کرده است
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ــی)1 ــل عین ــالیزم  : عوام ــرایط امپری ــی در ش ــر انقالب  در ه
انقالبیون موظف اند شرایط عینـی و ذهنـی را در داخـل و خـارج                

عوامـل عینـی انقـالب بـه دو دسـته           . کشور خود در نظـر بگیرنـد      
مطـابق قـوانین دیالکتیـک و       . شـوند    خارجی تقـسیم مـی     داخلی و 

آموزش رهبران بزرگ پرولتاریـا، عوامـل داخلـی مبنـا و عوامـل              
در بررسـی امپریـالیزم     . رونـد   خارجی شرط انقالب بـه شـمار مـی        

مطالعه کردیم که تمرکـز تولیـد و پیـدایش انحـصارات، موجـب              
، شـود    قلیلـی مـی     تمرکز سرمایه و ثـروت جامعـه در دسـت عـده           

روز تنـزل   ه  درحالی که سطح زندگی اکثریـت زحمتکـشان روز بـ          
ویژه پرولتاریا که به علـت فقـر و         ه  های زحمتکش ب    توده. کند  می

کـه   ای ندارنـد جـز ایـن        تنگدستی برای رهایی از گرسنگی چـاره      
ها شده و     اجیر سرمایه شوند، گرفتار استثمار بیرحمانه امپریالیست      

ف دیگر الیگارشـی مـالی بـا بدسـت          از طر . شوند  دایماً فقیرتر می  
گرفتن حکومـت در مرحلـه امپریـالیزم و بـا عبـور از دمکراسـی                
بورژوازی به فاشیزم نشان داد که دیگـر قـادر نیـست بـه سیاسـت                
دمکراسی مĤبانه کهنه خـود تکیـه کنـد، بـدین ترتیـب بـا تـشدید                 
ــارزات    ــشور و اوج مب ــر ک ــذیر در درون ه ــتی ناپ ــضادهای آش ت

هـای زحمـتکش، عوامـل        ای آزادیخواهانه توده  ه  طبقاتی و نهضت  
انقالبیون موظـف انـد     . شوند  عینی داخلی انقالب مهیا و آماده می      

بایـد عوامـل      ویژه متوجه عوامل داخلی مملکت باشند لیکن می       ه  ب
  .خارجی را نیز مورد بررسی قرار دهند

تشدید : شرایط مساعد خارجی را میتوان چنین خالصه کرد       
ــضادهای دول امپر ــا،  یالیــستی و چگــونگی بهــرهت ــرداری از آنه ب

آرایی نیروهای انقالبی و ارتجاعی جهـان، میـزان           موقعیت و صف  
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های انقالبی و حدود امکـان مداخلـه          حمایت و کمک سایر نهضت    
المللی و در شـرایط کنـونی بـویژه امکانـات             نظامی امپریالیزم بین  

الیـستی  ویژه کـشورهای سوسی   ه  حمایت اردوگاه انقالبی جهان و ب     
   .غیره از انقالب و

بایـست     برای پیروزی در امـر انقـالب مـی         : عوامل ذهنی  )2
  ــ   زمهای انقالبی زحمتکـشان بـه تئـوری مارکـسی           پرولتاریا و توده  

پرولتاریــا بــا در دســت داشــتن ایــن ســالح . لنینیــزم مجهــز باشــند
توانـد در     مـی ) حـزب کمونیـست   (تئوریک و ستاد جنگـی خـود        

امل نقش اساسی و رهبری کننده را در اختیار         فراهم آمدن این عو   
بـرای تکمیـل عوامـل ذهنـی الزم اسـت کـه حـزب               . داشته باشـد  

کمونیست ضمن پرورش کادرهای انقالبی و مجهز به دانش خالق          
کشور دست به یک سلسله تبلیغات و  لنینیزم در داخل   ـ  مارکسیزم

ی عملیــات افــشاگرانه کــه ماهیــت امپریــالیزم جهــانی و بــورژواز
کند زده و مارکسیزم را در میان تـوده مـردم             داخلی را آشکار می   

هـا را     حزب کمونیست بایـد نقـش تـوده       . به زبان ساده اشاعه دهد    
ــای     ــایج درخــشان انقــالب و بن ــا نت ــا را ب ــشان داده و آنه ــدانها ن ب

برای کمک به این هدف حزب کمونیـست        . سوسیالیزم آشنا سازد  
البی و غیر حزبی پرولتاریا نظیـر       باید رهبری سایر سازمان های انق     

ها و سندیکاها را نیز به عهده گرفتـه و از آنهـا بـه عنـوان                   اتحادیه
در تحت چنـین شـرایطی      . ها استفاده کند     توده  با لزنجیرهای اتصا 

پرولتاریا آمادگی کافی برای بدست گرفتن رهبری انقالب کسب         
  .میکند
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  پرولتاریای جهان متحد شوید
  

  فصل نهم
  

 اجتماعی ـ دی اقتصادیشکل بن
  کمونیزم

  مقدمه
از آن زمانی که برای نخستین بار در جوامع انـسانی طبقـات             

های متمادی زحمتکـشان و       قرن. گذرد  ها می    قرن  ظهور رسیدند، ه  ب
رنجبران جهان در اعماق فقر و فالکت رویای یک زندگی آزاد و            

مـاً بـرای    آنهـا دای  . پروراندنـد   خالی از ظلم و استثمار را در سر می        
ه بـ . بردنـد   رسیدن به این آرزوی خود در تالش و مبارزه بسر مـی           

  .همین علت تاریخ جوامع طبقاتی چیزی نیست جز مبارزه طبقاتی
هـای    هـا، انقالبـات و قیـام        هر ورقی از تاریخ پـر از شـورش        

لیکن مبـارزه رنجبـران     . خونین زحمتکشان علیه استثمارگران است    
ه عدم آگاهی از شرایط زمان خود و        جهان به دالیل مختلف منجمل    

بایـست بـه وجـود        نداشتن راه صحیح مبارزه و آنچه در آینده مـی         
ه هـا و بـ   ها، قیـام  زیرا شورش . شد  آورند غالباً با شکست مواجه می     
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العمل نارضایتی آنان از وضع       ر کلی مبارزات آنان صرفاً عکس     طو
  .موجود شان بود

 انگلـس، راه   و مارکسگذاران کمونیزم علمی،      سرانجام پایه 
صحیح پیروزی در امـر عظـیم سـاختمان بنـای جامعـه نـو، جامعـه                 

های زحمتکش را بـه پرولتاریـا         سعادتمند برای اکثریت عظیم توده    
دهندگان راه آنها لنین، استالین و سایر رهبـران           نشان دادند و ادامه   

پرولتاریا قوانینی را که آنها کشف کرده بودنـد بـا شـرایط نـوین               
داری یعنی امپریالیزم تطبیق داده و سرانجام با وارد آوردن            یهسرما

ــانی،     ضــربه ــالیزم جه ــه مــرگ امپری ــر پیکــر رو ب ــی ب ــای قطع ه
سوسیالیزم را در یک ششم کره زمین به پیروزی رساندند و اولـین   

آری پرولتاریا که   . دولت سوسیالیستی را در جهان بوجود آوردند      
 حزب    رهبری پیشاهنگ خود،   ترین طبقه تاریخ است تحت      انقالبی

کمونیست، پرچم خونین انقالب را بـدوش گرفتـه و در پیـشاپیش             
. ای بی امان علیـه اسـتثمارگران ادامـه داد           رنجبران جهان به مبارزه   

بدین ترتیب آرزوی زحمتکشان جهان بـه ثمـر رسـید و پرولتاریـا              
توانست در مدتی حدود نیم قـرن تقریبـاً بـر نیمـی از کـره زمـین            

یت خود را مستقر و اردوگـاه عظـیم سوسـیالیزم را بوجـود              حاکم
اجتمــاعی کمــونیزم در توســعه و  ـ   شــکل بنــدی اقتــصادی. آورد

ــی   ــور م ــه عب ــل خــود از دو مرحل ــه اول را   تکام ــه مرحل ــد ک کن
سوسیالیزم و مرحله بعدی  و عـالیتر را کـه جامعـه بـدون طبقـات                 

  .نامند است کمونیزم می
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  ،ری به سوسیالیزمدا مرحله گذار از سرمایه
  جریان پیدایش سوسیالیزم

 آن دســته از انقالبــات :انقــالب سوسیالیــستیالــف، 
داران خاتمـه داده و هـدف آنهـا           اجتماعی که به حاکمیت سـرمایه     

انهدام مناسبات تولیدی بـورژوازی و اسـتقرار مناسـبات تولیـدی            
سوسیالیــستی اســت از لحــاظ خــصلت انقالبــات سوسیالیــستی      

نیروهای محرک آن را پرولتاریا و متحدین       . هستند) پرولتاریایی(
انقـالب  . دهند  تشکیل می ) های زحمتکش سرتاسر جامعه     توده (آن

ــژه ا  ــصوصیات وی ــستی دارای خ ــسوسیالی ــالب  ی ــا انق ــه ب ست ک
ایـن وجـوه تمـایز را       . کنـد   بورژوایی از پایه و اساس تفاوت مـی       

  :استالین در پنج نکته زیر خالصه کرده است
گـردد کـه       انقالب بورژوازی هنگـامی آغـاز مـی         معموالً ـ1

داری قـبالً در اعمـاق        بقایای نیرومندی از مناسبات تولیدی سرمایه     
در صـورتی   . جامعه فیودالی بوجود آمده و رشد و نمو کرده انـد          

انجامـد کـه هنـوز        که انقالب سوسیالیستی وقتی بـه پیـروزی مـی         
ــه   ــک از جنب ــاً هیچی ــا تقریب ــک ی ــبات ت  هیچی ــای مناس ــدی ه ولی

  .سوسیالیستی در جامعه وجود ندارند
 وظیفه اساسی انقالب بورژوایی آنـست کـه حکومـت را          ـ2

بدســت گرفتــه و آن را بــا مناســبات تولیــدی موجــود بــورژوازی 
متناسب سـازد در حـالی کـه وظیفـه اصـلی انقـالب پرولتاریـایی                
آنست که پس از بدست گرفتن حکومت مناسبات تولیـدی نـوین            
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  . مستقر سازدسوسیالیستی را
 انقالب بورژوایی معموالً با بدسـت آوردن حکومـت بـه            ـ3

رسد در صورتی کـه بـرای انقـالب پرولتاریـایی بدسـت               پایان می 
این انقـالب از حکومـت بـه        . گرفتن حکومت تازه آغاز کار است     

ــه جامعــه و ایجــاد    ــابودی ســاختمان کهن ــوان وســیله اساســی ن عن
  .کند ستفاده می اجتماعی اـ  ساختمان نوین اقتصادی

ای را که در راس        انقالب بورژوایی گروه استثمار کننده     ـ4
با گـروه اسـتثمار کننـده دیگـری         ) ها  فیودال(حکومت قرار دارد    

کنـد و بنـابر ایـن احتیـاجی بـه درهـم               تعویض می ) داران  سرمایه(
 در صــورتی کــه انقــالب  شکــستن دســتگاه کهنــه دولتــی نــدارد،

ــت  ــایی از راس حکوم ــته   پرولتاری ــه دس ــر گون ــه و ه ــای   هم ه
کننده را سرنگون کرده و پیشقراوالن تمـام زحمتکـشان و             استثمار

استثمارشوندگان یعنی حـزب طبقـه کـارگر را در راس حکومـت             
دهد و لـذا ماشـین کهنـه دولتـی را تمـام و کمـال درهـم                    قرار می 

ــا(شکــسته و شــکل حکــومتی جدیــدی   ــاتوری پرولتاری را ) دیکت
  .آورد بوجود می

هـا    تواند برای مدتی طوالنی ملیون      انقالب بورژوایی نمی   ـ5
های استثمارشونده را در پیرامون بورژوازی کـه          زحمتکش و توده  

که وظیفه اساسـی انقـالب       استثمارگر است گرد آورده و حال آن      
سوسیالیستی یعنـی تحکـیم حکومـت پرولتاریـایی و بنـای سیـستم              

اتحـاد  و همبـستگی      نوین اقتصاد سوسیالیستی کـه تنهـا از طریـق           
ناگسستنی بین پرولتاریا، دهقانان و همه زحمتکـشان جامعـه انجـام            

  .پذیرد می
مبـــارزه قهرآمیـــز تنهـــا راه انقـــالب    ب، 
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تاریخ نـشان داده اسـت کـه طبقـات اسـتثمارگر             :سوسیالیستی
از . هرگز حاضر نشده اند قدرت خود را داوطلبانه از دست بدهند          

ند از طریق جبر و زور بر آنها فـایق          این رو طبقات انقالبی ناگزیر    
تجربیات پرولتاریا طی بـیش از      . آمده و حاکمیت را بدست گیرند     

. یک قرن اخیر صحت این واقعیت تاریخی را تاییـد کـرده اسـت             
هـا،    زیرا واضح است که بورژوازی هرگـز حاضـر نیـست از کـاخ             

تفریحات و زندگی راحتی که از طریق استثمار پرولتاریا و سـایر            
متکشان کسب کرده اسـت دسـت کـشیده و تـا سـطح زنـدگی                زح

پرولتاریا تنزل کند، به همین علت با وحشیگری تمام از امتیـازات            
کند و لـذا پرولتاریـا نیـز چنانچـه تـا کنـون        طبقاتی خود دفاع می  

اتفاق موارد به ثبـوت رسـانده       ه  تجربیات تاریخی در اکثر قریب ب     
لحانه و نبـرد حقـوق حقـه        ناگزیر است از طریق زور و با قیام مـس         

اگـــر چـــه رهبـــران پرولتاریـــا تحـــول . خـــود را بدســـت آورد
بینـی کـرده لـیکن        داری به سوسیالیزم را پیش      آمیز سرمایه   مسالمت

آنچه تا کنون تجربه تاریخی اثبات کرده اینست که این امر بسیار            
است نـسبتاً دور و نـه شـرایط         ای    استثنایی بوده و مربوط به آینده     

ش دهها  ا   چون ماری زخم خورده، درنده خویی      مپریالیزم ا .کنونی
برابر شده است لذا کسب قدرت از طریق قهرآمیز تنهـا راه سـلب         
قدرت از بورژوازی در شرایط کنونی است و تا زمانی کـه هنـوز              

توانـد    داری حاکم است پرولتاریا نمی      ای از جهان سرمایه     در گوشه 
  .و نباید اسلحه خود را بر زمین گذارد

داری بـه سوسـیالیزم       مرحله گذار سـرمایه   پ،  
از آنجایی که در اثر حاکمیـت        :یک ضرورت تاریخی است   

داری بــر جریــان تولیــد، مناســبات تولیــدی سوسیالیــستی  ســرمایه



 203

داری بوجود آید و استقرار ایـن         تواند در درون جامعه سرمایه      نمی
 مناسبات در جامعه طی مدت کوتاهی ممکن نیست لذا برای فراهم        

آوردن شرایط الزم جهت اسـتقرار سوسـیالیزم در تمـام کـشورها             
تدریج اقتـصاد سوسیالیـستی     ه  مدت زمانی الزم است که طی آن ب       

ــصاد ســرمایه  ــه گــذار از  . داری شــود جــایگزین اقت ــن را مرحل ای
  .داری به سوسیالیزم گویند سرمایه

در این مرحلـه هنـوز سوسـیالیزم بنـا نـشده بلکـه در دسـت                 
داری هنوز منهدم نـشده بلکـه در جریـان            و سرمایه ساختمان است   

مرحلـه گـذار بـرای هـر کـشوری کـه بـه سوسـیالیزم گـام                  . است
ــی ــه و خــواه عقــب   م ــل یافت ــد، خــواه صــنعتی و تکام ــده،  نه مان

ایست اجتنـاب ناپـذیر و البتـه مـدت آن نـسبت بـه شـرایط             مرحله
. کنـد   اقتصادی، اجتماعی و تاریخی حاکم بر هر کشوری فرق می         

ای به انجام رسـاندن تحـوالت عظـیم سوسیالیـستی در جامعـه و               بر
درهم شکستن دسایس بورژوازی سرنگون شده شـکل جدیـدی از           

  .آید حکومت یعنی دیکتاتوری پرولتاریا بوجود می
 دیکتاتوری پرولتاریـا در اثـر       :دیکتاتوری پرولتاریا ت،  

پیــروزی انقــالب سوسیالیــستی و درهــم شکــستن ماشــین دولتــی  
دیکتاتوری پرولتاریا شکل جدیـدی از      . رسد  ی بظهور می  بورژواز

ــت     ــا دول ــاً ب ــه اساس ــت ک ــت اس ــاوت دارد   دول ــی تف ــای قبل . ه
ــوده  « ــا و ت ــاتی پرولتاری ــاد طبق ــا اتح ــاتوری پرولتاری ــای  دیکت ه

ــای     ــاختن بقای ــرنگون س ــرای س ــه ب ــان اســت ک ــتکش دهقان زحم
ه ا ب تهمن. گردد  داری و پیروزی نهایی سوسیالیزم برقرار می        سرمایه

» . باشـد  این شرط که نیروی رهبری کننـده ایـن اتحـاد پرولتاریـا            
ــت ــت   دول ــر اکثری ــتثمارگر ب ــاتوری اقلیــت اس ــی دیکت ــای قبل  ه
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زحمتکش بودند، در حالی که دیکتـاتوری پرولتاریـا دیکتـاتوری           
که انقـالب    هنگامی. استاکثریت زحمتکش بر اقلیت استثمارگر      

کـه شکـست خـورده و       گـردد، بـورژوازی       سوسیالیستی پیروز می  
حاکمیت دولتی خود را از دست داده است مانند مار زخم خورده            

شود و در پی آنست که جامعه را تا جـایی       مقاومتش چند برابر می   
تواند مسموم کرده و یا آن را بحال سابق برگرداند لـذا در               که می 

یک چنین شرایطی وظیفه عمده دیکتاتوری پرولتاریا بـا اتکـا بـه              
ــوده ــای  ت ــات    ه ــرکوبی طبق ــان س ــه اول دهقان ــردم و در درج م

  .ویژه بورژوازی استه استثمارگر ب
مبارزه مشترک طبقه کارگر و دهقانان علیه اسـتثمارگران و          
بخاطر ساختمان سوسیالیزم یک اتحاد ناگسستنی بـین آنهـا برقـرار      

بزرگترین و عالیترین اصل دیکتاتوری پرولتاریا آنـست        . سازد  می
 طبقه کارگر و دهقانان زحمتکش اتحاد مستحکم        بایست بین   که می 

مفهــوم دیکتــاتوری پرولتاریــا عبارتــست از . وجــود داشــته باشــد
های وسیع زحمتکـشان در اداره امـور          شرکت فعال و مستقیم توده    

هـای    های دولتی و در رهبری تمـام زمینـه           در کار ارگان   ،اقتصادی
یـــا دیکتـــاتوری پرولتار. حیـــات اجتمـــاعی و فرهنگـــی جامعـــه

دولــت . ایــست جهــت ســاختمان بنــای جامعــه سوسیالیــستی وســیله
پرولتاریایی کوشش خـود را در راه بوجـود آوردن یـک اقتـصاد      

اندازد و در نتیجـه فعالیـت عملـی دولـت در              سوسیالیستی بکار می  
 سیــستم جدیــدی از مناســبات تولیــدی بوجــود  ،زمینــه اقتــصادی

 سوسیالیـستی بـر     پایه و اسـاس ایـن مناسـبات را مالکیـت          . آید  می
آمیـز و کمـک متقابـل         وسایل تولید و همکـاری و تعـاون رقابـت         

سوسیالیستی بین مردمی که از اسـتثمار رهـایی یافتـه انـد تـشکیل               
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  .دهد می
ث، قــوانین اساســی توســعه و تکامــل انقــالب  

ــیالیزم گـــذار از  :سوسیالیـــستی و ســـاختمان سوسـ
گیرد کـه     میداری به سوسیالیزم بر اساس قوانینی صورت          سرمایه

. یابند صادق است    در تمام ممالکی که بسوی سوسیالیزم تکامل می       
   :این قوانین عبارتند از

وســیله پرولتاریــا و اســتقرار ه  کــسب قــدرت سیاســی بــ)1
  .دیکتاتوری پرولتاریا در تحت رهبری حزب کمونیست

 اتحــاد طبقــه کــارگر بــا اکثریــت دهقانــان و ســایر       )2
  .زحمتکشان

داری و استقرار مالکیـت اشـتراکی         سرمایه  الغای مالکیت  )3
  .وسایل اصلی تولید

  .های سوسیالیستی  تحول تدریجی کشاورزی به تعاونی)4
 توسعه و تکامل مطابق برنامه اقتصاد ملـی و هـدایت آن             )5

سوی ساختمان سوسیالیزم و کمونیزم و ارتقـای سـطح زنـدگی            ه  ب
  .زحمتکشان

ستی از طریق انقالب     به سرانجام رساندن انقالب سوسیالی     )6
در ایدئولوژی و فرهنگ و تربیت عده کثیری از روشنفکران کـه            

هــای  خــود را وقــف طبقــه کــارگر و تمــام زحمتکــشان و هــدف 
  .نمایند سوسیالیزم می

 محــو مظــالم ملــی و اســتقرار حقــوق مــساوی و روابــط  )7
  .های موجود در یک کشور دوستانه بین تمام ملیت

  دول سوسیالیــستی و دفــاع از توســعه و تکامــل،تحکــیم) 8
  .دستĤوردهای سوسیالیزم در برابر دشمنان داخل و خارج
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 وحدت میـان طبقـه کـارگر کـشورهای سوسیالیـستی و             )9
  .پرولتاریای سایر ممالک یعنی انترناسیونالیزم پرولتاریایی

ــستی و    ــل انقــالب سوسیالی ــعه و تکام ــوانین اساســی توس ق
لنینیـزم، محتـوی    ــ   مارکـسیزم ساختمان سوسیالیزم بر پایه و اساس 

ــستی    ــست را در ممالــک سوسیالی اصــلی سیاســت احــزاب کمونی
های سـاختمان سوسـیالیزم بـا          اشکال و روش   لیکن. دهد  تشکیل می 

توجه به شرایط عینی تاریخی هر کشور ممکن است با هم تفـاوت             
  .د اما در اصل هدف آنها بنای سوسیالیزم استنداشته باش

اقتــصاد مرحلــه گــذار را  :اراقتــصاد مرحلــه گــذج، 
داری و یا سوسیالیستی نامید بلکـه ترکیبـی اسـت     توان سرمایه  نمی

های مختلف اقتصادی استوار      این اقتصاد بر اساس بخش    . از هر دو  
های اقتصادی ممالک مختلف در مرحله گـذار ممکـن            بخش. است

است گوناگون باشند لـیکن هـر مملکتـی کـه وارد مرحلـه گـذار                
بخـش  . ر حـتم دارای سـه بخـش اساسـی خواهـد بـود             شود بطو   می

  . بخش کاالیی کوچک و بخش کاپیتالیستی سوسیالیستی،
 اولــین و مهمتــرین قــدمی کــه    : بخــش سوسیالیــستی )1

دارد تـصاحب مقـام    دیکتاتوری پرولتاریا در زمینه اقتصاد بـر مـی   
ملـی  .  اقتصاد ملی از طریق ملی کردن سوسیالیـستی اسـت          رهبری

تی عبــارت اســت از مــصادره دارایــی طبقــات  کــردن سوسیالیــس
مالکیـت  (استثمارگر و تبدیل آنها به ثروت دولتی یا سوسیالیستی          

ملی کردن سوسیالیستی وسایل تولید، تـضاد اصـلی         ). عموم مردم 
داری یعنـی تـضاد بـین خـصلت اجتمـاعی تولیـد و                جامعه سرمایه 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را در ایـن بخـش اقتـصادی بـه               
ایـن اقـدام مناسـبات تولیـدی را بـا           . کنـد   میزان زیـادی حـل مـی      
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نیروهای مولده هماهنـگ سـاخته و موانـع موجـود در راه تکامـل          
  ها،  ملی کردن ابتدا در صنایع سنگین، بانک      . برد  آنها را از میان می    

غیــره صــورت  راه آهــن، وســایل ارتبــاطی، موســسات تجــاری و
ه ب. شود  ها ملی می     زمین کشاورزی نیز به حسب شرایط     و   گیرد  می

زنـد کـه      این ترتیب دولت سوسیالیستی دست به ایجاد بخـشی مـی          
را  وجود نداشت که آن   ) داری  جامعه سرمایه (سابقاً در اقتصاد ملی     
بخش سوسیالیستی نقش رهبـری را در    . نامند  بخش سوسیالیستی می  
هـای    زیرا این بخـش رشـته     . گیرد  دست می ه  اقتصاد مرحله گذار ب   

ترین وسایل تکنیکـی       مدرن ،اقتصاد ملی را در دست گرفته     اصلی  
در موســسات سوسیالیــستی، اســتثمار انــسان از . را در اختیــار دارد

آنچه . انسان وجود نداشته و نیروی کار دیگر بصورت کاال نیست         
شـود متعلـق بـه تمـام جامعـه            که در بخش سوسیالیستی تولیـد مـی       

  .باشد می
یی کوچـک شـامل      بخـش کـاال    :بخش کـاالیی کوچـک    ) 2
وران و صـنعتگرانی اسـت کـه      پیـشه  ،)ها  خارج از تعاونی  (دهقانان  

اقتصاد آنها بر اساس مالکیت خصوصی وسایل تولیدی محـدود و           
ویـژه در   ه  در اوایل مرحله گذار بـ     .  استوار است  شانکار شخصی   

داری ملـی آنهـا رشـد زیـادی نیافتـه بخـش               کشورهایی که سرمایه  
در جریـان   . گیـرد   جمعیت را در بر مـی     کاالیی کوچک، اکثریت    

تـدریج تولیـد    ه  های تعاونی بـ     ساختمان سوسیالیزم با ایجاد شرکت    
  .شود کاالیی کوچک مبدل به تولید سوسیالیستی می

 هنـوز طریقـه       در بخش کاپیتالیـستی،    :بخش کاپیتالیستی ) ٣
تواند    زیرا دولت سوسیالیستی نمی     داری وجود دارد،    تولید سرمایه 

یک بـاره تمـام سیـستم اقتـصادی مملکـت را دگرگـون        ه   ب و نباید 
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های اقتصادی است که بر پایه        بخش کاپیتالیستی شامل بنگاه   . سازد
. مالکیت خصوصی وسایل تولید و کار مزدوری قرار گرفتـه انـد           

و در شـهرها    ) ها  کوالک(این بخش در دهات از دهقانان ثروتمند        
انـد   که هنوز ملی نـشده    داری    های متوسط سرمایه    از صاحبان بنگاه  

در این بخش هنوز استثمار وجود داشته و نیـروی          . شود  تشکیل می 
ــ  ــار ب ــی  ه ک ــاال م ــورت ک ــد ص ــدا   . باش ــستی ابت ــت سوسیالی دول

آورد و    وجـود مـی   ه  هـایی بـرای بخـش کاپیتالیـستی بـ           محدودیت
ه مخصوصاً استثمار شدید کارگران را در این بخش از بین برده و ب            

بخشد و سپس با فـراهم آمـدن          بهبود بیشتر می  تدریج وضع آنها را     
شرایط الزم که مهمترین آنها عبارت از رشـد بخـش سوسیالیـستی             

  .برد  این قسمت را بطور کامل از بین می تولید است،
 بــرای رســیدن بــه : صــنعتی کــردن سوسیالیــستی کــشور)4

سوســیالیزم الزم اســت کــه بخــش کاپیتالیــستی و بخــش کــاالیی  
برای انهدام این بخش    . ه گذار از میان بروند    کوچک اقتصاد مرحل  

ــ  ــا راه صــنعتی کــردن کــشور ب ــستی اســت ه تنه ــق سوسیالی . طری
هایی از اقتصاد     داری معموالً در اکثر ممالک فقط آن رشته         سرمایه

از ایـن رو    . کند  را که برایش منافع بیشتری در بر دارد صنعتی می         
 از نظـر     ،گردنـد   برخی از کشورهایی کـه وارد مرحلـه گـذار مـی           

  در حـالی  صنعت در بسیاری موارد هنوز ضعیف و نـاتوان هـستند،         
که صنعتی کردن سوسیالیستی کشور عبارتست از صـنعتی کـردن           

دولـت سوسیالیـستی بـرخالف      . هـای اقتـصاد     تر تمـام رشـته      وسیع
 ابتدا دست به توسعه صنایع سـنگین زده و سـپس بـا               داری،  سرمایه

 با آن صـنایع سـبک را نیـز تکامـل             همزمان  یا توسعه این صنایع و   
از سوی دیگر دامنه صنعتی کـردن کـشور را از شـهرها             . بخشد  می
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ریـزی    به دهات گسترش داده و کشاورزی مکانیزه و مدرن را پایه          
هـای اساسـی      صنعتی کردن کشور یکی از مهمتـرین پایـه        . کند  می

  .بنای سوسیالیزم در تمام کشورها است
 اولـین گـامی کـه دولـت         :یتحول سوسیالیستی کشاورز  ) 5

دارد، مــصادره اراضــی  پرولتاریــایی در زمینــه کــشاورزی بــر مــی
لــیکن بعــد از . باشــد  و انتقــال آنهــا بــه دهقانــان مــیاســتثمارگران

 شکل مسلط اقتصاد تـا مـدتی تولیـد کوچـک و             ،مصادره اراضی 
دو پایـه    تـوان بـر     چون سوسیالیزم را نمی     خصوصی دهقانان است  

بنـا  ) خـش سوسیالیـستی و بخـش کـاالیی کوچـک          ب(کامالً متضاد   
از این رو کشاورزی نیـز بایـد تغییـر ماهیـت داده و بـسوی                . کرد

 دولت   برای اجرای این منظور،   . شکل سوسیالیستی آن تکامل یابد    
ــیون    ــیس کئوپراس ــه تاس ــت ب ــستی دس ــی  سوسیالی ــایی م ــد ه . زن

کئوپراسیون عبارت از یک روستای اشتراکی اسـت کـه دهقانـان            
دهقانــان بــا ورود بــه   . ســازد ا چنــد ده را متحــد مــی  یــک یــ 

 ،هـا وسـایل اساسـی تولیـد یعنـی وسـایل کـشاورزی               کئوپراسیون
هـای   هـای عمـومی و سـاختمان      علیق مـورد نیـاز دام      ، بذرها ،ها  دام

زمین در حالی کـه بـه تمـام ملـت           . کنند  روستایی را اشتراکی می   
هـا    کئوپراسـیون تعلق دارد، دولت سوسیالیستی آن را تا زمانی که          

صاحبان کئوپراسـیون و  . دهد وجود دارند در اختیار آنان قرار می   
درآمـــد ایـــن . هـــای آن خـــود دهقانـــان هـــستند کلیـــه ثـــروت
. گـردد   ها به نسبت کار دهقانان بـین آنهـا تقـسیم مـی              کئوپراسیون

اشتراکی و مکانیزه کردن کشاورزی منجر به تغییر و تبدیل بنیانی    
تر   کار دهقانان سهل   گشته و  فرهنگ دهات    در اقتصاد و زندگی و    

دولــت سوسیالیــستی نیــز احتیــاج    . شــود تــر مــی  و ثمــربخش



 210

 وسـایل   ،آالت   ماشـین  ،ها را به وسایل فنی کشاورزی       کئوپراسیون
 و صدها   ساخته کود شیمایی و سایر وسایل تولید برطرف         ،یدکی

نمایـد و محـصوالت       هزار متخصص کشاورزی تعلیم و تربیت مـی       
بهمین علـت دهقانـان     . فرستد  ورد مصرف را به دهات می     صنعتی م 

ــه اداره روســتای    ــزرگ اشــتراکی را ب عــضویت در روســتاهای ب
کوچــک انفــرادی تــرجیح داده و عمــالً نــابودی بخــش کوچــک  

  .گردند انفرادی را در کشاورزی موجب می
 :چ، روبنای جامعه در مرحله گذار

ولتاریــا  موضــوع دیکتــاتوری پر: دیکتــاتوری پرولتاریــا)1
بنابر اهمیت و تقدم آن بر سایر تحوالت از نظر زمانی قبالً تشریح             

  .گردید
   ترکیب طبقاتی جامعه در ایـن مرحلـه،         :ترکیب طبقاتی ) 2

طبقـه  . داری کامالً دگرگون شده است      در مقایسه با جامعه سرمایه    
داری مـورد ظلـم  و اسـتثمار قـرار             کارگر کـه در جامعـه سـرمایه       

نجا نقـش رهبـری را بعـد از اسـتقرار دیکتـاتوری             گرفت در ای    می
به عبـارت دیگـر بـصورت طبقـه حـاکم           . پرولتاریا در دست دارد   

درآمـــده و از طریـــق دولـــت سوسیالیـــستی و همراهـــی ســـایر  
دهقانـان از   . زحمتکشان بر وسایل تولید سوسیالیستی نظـارت دارد       

وابستگی زمینداران بزرگ رهایی یافته و دولـت سوسیالیـستی بـه            
دیکتاتوری پرولتاریا از آنها در برابـر اسـتثمار         . دهد  آنها زمین می  

ایشان ه  های تعاونی ب    ها حمایت کرده و در تشکیل شرکت        کوالک
دولت سوسیالیستی در مناسبات خود با دهقانان در        . کند  کمک می 

اتحاد با دهقانان میانه حـال،      « مرحله گذار با توجه به فرمول لنینی        
عمـل  » تهیدست و مبارزه علیه دهقانـان ثروتمنـد       تکیه بر دهقانان    



 211

طبقــات اصــلی جامعــه را کــارگران و دهقانــان تــشکیل . کنــد مــی
دهند لیکن پرولتاریا با سـایر زحمتکـشان منجملـه روشـنفکران              می

وران وغیره اتحاد برقرار کرده و از نیروی آنان نیـز             انقالبی، پیشه 
روی سیاسـی و    بـورژوازی بـا از دسـت دادن نیـ         . کنـد   استفاده می 

مالکیت بر وسایل اصلی تولید، دیگر طبقه مسلط جامعه را تشکیل           
زیرا تولید کاالیی کوچک    . ماند  ها باقی می    دهد لیکن تا مدت     نمی

داری را بوجود     دایماً به مقیاس وسیعی از میان خود عناصر سرمایه        
آورد و عــالوه بــر آن بــورژوازی پــس از خلــع یــد، هنــوز از  مــی

کوشـد    داری جهانی نیز برخوردار است و دایماً می         حمایت سرمایه 
  .تا قدرت از دست رفته را بنحوی از انحا باز یابد

ــاتی) 3 ــارزه طبق ــذار از  :مب ــه گ ــاتی در مرحل ــارزه طبق  مب
بـورژوازی  . داری به سوسیالیزم امری است اجتناب ناپـذیر         سرمایه

تواند این حقیقت را که دیگـر صـاحب قـدرت             سرنگون شده نمی  
وار خود دست بشوید، قبـول         و باید از زندگی مجلل و انگل       نیست
بینـی    بورژوازی که به هیچوجه پیـروزی پرولتاریـا را پـیش          . نماید
 حاضـر بـه قبـول         حیـران و سـرگردان،      کرده پس از انقـالب،      نمی

ای بـرای     در یک چنـین حـالتی از هـر وسـیله          . شکست خود نیست  
ین طبقه از امکانات    ا. کند  بدست آوردن مجدد قدرت استفاده می     

 قــشر فوقــانی روشــنفکران، کارمنــدان عالیرتبــه ،اقتــصادی خــود
غیره استفاده کـرده بـه عـالوه از        دولتی، فرماندهان سابق ارتش و    

ــست ــز تقاضــای کمــک   امپریالی ــه نی ــا نمــودههــای بیگان  و از آنه
خواهد که دولت و کشور سوسیالیـستی را مـورد تجـاوز قـرار                می

 از پیروزی انقالب نیز مبارزه به شـکل نـوینی           بنابر این پس  . دهند
به عبارت دیگر دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه طبقاتی       . یابد  ادامه می 
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لـیکن  . کنـد   را از بین نبرده بلکه آن را در اشکال نوینی دنبال مـی            
این شکل مبارزه طبقاتی با اشکال قبلی آن تفـاوت دارد، زیـرا در              

وهـای حاکمـه را تـشکیل داده و         اینجا پرولتاریا و متحدین وی نیر     
  .بورژوازی که نیرویی است ارتجاعی، سرنگون گردیده است

گویــد مرحلــه گــذار بایــد مرحلــه مبــارزه میــان   لنــین مــی
داری محتضر و کمونیزم نوخاسته باشد، بـه عبـارت دیگـر              سرمایه
ای که شکست خورده لیکن منهـدم         داری  ایست میان سرمایه    مبارزه

عـالوه  .  پیروز شده لیکن هنوز ضعیف است  کهزمی  نشده و کمونی  
الذکر، تضادهای دیگر نیـز در مرحلـه گـذار وجـود            بر تضاد فوق  

 تضاد بین کار فکـری و بـدنی،          مانند تضاد میان شهر و ده،     . دارند
غیــره کــه متــدرجاً در جریــان  بــین دهقانــان تهیدســت و مرفــه و
  .روند استقرار نهایی سوسیالیزم از بین می

ناپــذیر   انقــالب فرهنگــی بخــش جــدایی:گــیانقــالب فرهن
گـذاری و     انقالب سوسیالیستی است و مفهوم آن عبارتست از پایه        

ایجاد فرهنگی کـامالً نـو و عـالی یعنـی فرهنگـی سوسیالیـستی و                
هـای زحمـتکش تـا ایـن          ایجاد شرایط الزم از هر جهت برای توده       

بــا انقــالب . فرهنــگ و ایــدئولوژی سوسیالیــستی را کــسب کننــد
سیالیستی قدرت حاکمه در دست پرولتاریا و متحدین او قـرار           سو
) زیربنـای ( مناسـبات تولیـدی       و  شـیوه تولیـدی جدیـد      .گیـرد   می

متناسب با رشد دایم نیروهای مولده و دولت سوسیالیـستی مـستقر            
  .گردند می

توانـد بنـا      فرهنگ نو سوسیالیستی بر این پایه مـستحکم مـی         
 همـه جانبـه سـطح فرهنـگ و          انقالب فرهنگی یعنی ارتقـای    . شود

های خلـق و مجهـز سـاختن آنـان بـرای مبـارزه علیـه            آگاهی توده 
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هـای    انقالب فرهنگی دارای جنبه   . دشمن طبقاتی و ایدئولوژی آن    
  :کنیم مختلف است که مختصراً بررسی می

معنی واقعی  ه  ـ آموزش و پرورش دارای کیفیتی عالی و ب        1
ــوده ــانی ت ــریع  . ای و همگ ــردن س ــین ب ــسوادی و از ب ــل بی و کام

ه برقراری تحصیل رایگان و اجباری برای همه اعضای جامعـه و بـ            
. بـرای همـه   درجـات عـالی     تدریج افزایش سطح این تعلیمـات تـا         

،   بدیهی است ساختمان بسیار گسترده و وسیع موسـسات آموزشـی          
ها و موسسات مربوط بـدانها بخـش          ها و دانشگاه    مدارس، دبیرستان 

  .باشند مادی و الزم آن می
ای، اشـاعه     ـ کار وسیع و پیگیر برای تربیت سیاسـی تـوده          2
و بـاال بـردن سـطح آگـاهی     ) لنینیزم ـ   مارکسیزم(بینی علمی  جهان

پرورش روحیه نوین کار و صفات عـالی        . سیاسی همه زحمتکشان  
انسانی و اصول اخالقی و از میان برداشتن تدریجی تمامی بقایـای            

  .های طبقاتی گذشته ایدئولوژی
ـ تربیت وسیع و پر دامنه روشنفکران و متخصصین طـراز           3

هـای خلـق و بـه نظـام نـوین             نو که با تمامی وجود خود بـه تـوده         
های مهم انقالب فرهنگی  این یکی از جنبه. سوسیالیستی وابسته اند  

است و خود نیاز به ایجاد شرایط مـادی بیـسابقه و گـسترده یعنـی                
و دانـشگاهی، موسـسات     گسترش وسیع موسسات تعلیمـات عـالی        

مقیـاس وسـیع و روز      ه  پژوهشی و فنی و تاسیـسات الزم دیگـر بـ          
افزون و تامین بهترین شرایط الزم بـرای تربیـت وسـیع کادرهـای              

  هـای تحقیقـی،     آموزشی و تهیه شرایط الزم برای گسترش فعالیت       
دستĤوردهای بسیار عظیم   . هنری، ادبی در تمامی سطح کشور دارد      

ای سوسیالیستی نشانه بارز تحقق انقالب فرهنگی       و بیسابقه کشوره  
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 .در جوامع مزبور است
ـ برقراری سطح همĤهنگ فرهنگی در تمـامی کـشور بـین            4

فراهم آوردن شـرایط الزم بـرای   . های مختلف و بین کشورها     خلق
 هنری و ادبی و تمامی فرهنگ در         اینکه کلیه دستĤوردهای علمی،   

نحو ه  ها ب   مومی دانش توده  دسترس همه زحمتکشان بوده و سطح ع      
ها، تئـاتر و       موزه  ها،  تاسیس شبکه وسیع کتابخانه   . یکسان ارتقا یابد  

هـا، ایجـاد امکـان اسـتفاده      های کنسرت و نمایشگاه ، سالن  ها سینما
هـا و    هها، تاسیس باشـگا     وسیع از رادیو تلویزیون برای تمامی خلق      

سـیع و   و چـاپ و    شـهرها و دهـات         فرهنگ در محـالت،    های  خانه
هـای موجـود در    ها و نشریات به تمـام زبـان        روزنامه  بیسابقه کتب، 

 .باشند  از این اقدامات میئییک کشور همه و همه جز
مانـدگی نـواحی      با پیشرفت مداوم انقـالب فرهنگـی عقـب        

سرعت از بین رفتـه و      ه  مختلف کشور از جهات مختلف فرهنگی ب      
. شود  دایم داده می  نحو یکسان ارتقا    ه  سطح فرهنگ در همه نقاط ب     

کلیه دستĤوردهای مثبت و مفید فرهنگی گذشته جذب و گسترش        
فرهنـگ سوسیالیـستی در واقـع مرحلـه نـوین و            . یابد  و تکامل می  

تر تکامل فرهنگ بشری اسـت و تمـامی دسـتĤوردهای مفیـد              عالی
  .دهد فرهنگ گذشته بشر را حفظ کرده و گسترش می

هـای    بی در زمینه  تحوالت انقال  :ح، پیروزی سوسیالیزم  
اقتــصادی، سیاســی و فرهنگــی کــه طــی مرحلــه گــذار صــورت  

گیرد، موجب پیروزی بخش سوسیالیستی شده و بـدین ترتیـب           می
پیروزی سوسیالیزم بدین معناست که     . یابد  سوسیالیزم استحکام می  

مالکیت خصوصی وسایل تولیـد از بـین رفتـه و اسـتثمار انـسان از            
پیـروزی  . شـود   ریخ محـو و نـابود مـی       انسان برای اولین بار در تـا      



 215

سوســیالیزم بــدین معناســت کــه اقتــصاد تمــامی کــشور را دولــت 
 هـرج و مـرج       رقابـت، . کند  سوسیالیستی بر طبق برنامه رهبری می     

در . رونـد   در تولید، بحران بیکاری وغیره برای همیشه از بـین مـی           
سوسیالیزم عایدات بر اساس کمیت و کیفیت کار مردم میان آنهـا            

هـرکس  ه  بر استعدادش و ب    از هرکس بنا  «گردد و اصل      قسیم می ت
شود کـه مـردم       این اصل باعث می   . گردد  مستقر می » بر کارش  بنا

نسبت به ماحصل کار خود عالقمند شده و در نتیجه منافع فردی و             
  .اجتماعی در بهترین طریق ممکن با هم تلفیق گردند

   توسعه و تکامل سوسیالیزماستقرار،
خـصلت مـشخص     :ای مولد در سوسیالیزم   نیروه) 1

 تولید عظیم ماشینی در تمام       نیروهای مولد در جامعه سوسیالیستی،    
تـرین شـکل     هـای اقتـصاد ملـی اسـت کـه بـر شـالوده عـالی                 رشته

  .تکنولوژی و کار کارگران آزاد از استثمار قرار گرفته است
ــی  ــشرفت فن ــک در     روش:پی ــشرفت تکنی ــی پی ــای اساس ه

ند از توسعه و تکامل تولید، ماشینی و اتوماتیکی         سوسیالیزم عبارت 
کردن کار، استعمال نیروی برق و انرژی اتمی و استفاده وسـیع از          

ایــن امــر شــامل اختــراع و اســتفاده از  . شــیمی در جریــان تولیــد
هـای    ازده زیـاد، اصـالح اسـلوب      بـ هـای بـا صـرفه و دارای           ماشین

 ابـداع انـواع      مـواد، استخراج معادن و استفاده از مواد خام و سایر          
نوین مواد خام و سایر مواد، اسـتفاده از نیـروی حـرارت و سـایر                

 ماشـینی . غیـره اسـت    وسایل تسریع کننده جریان های تولیـدی و       
جـای  ه   کردن  جریـان کـار یعنـی اسـتفاده از ماشـین بـ               )مکانیزه(
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نیـروی دسـت، کــار انـسان را ســبک کـرده و موجــب بـاال رفــتن      
. گـردد    رشد اقتصادی سوسیالیستی می    دهی تولید و سرعت    حاصل

ماشـینی  ) اصلی و فرعـی   (های اقتصادی     در سوسیالیزم، تمام رشته   
هــای اقتــصادی زمینــه را بــرای   ماشــینی شــدن رشــته وگــردد مــی

، مرحلـه   »اتوماتیزاسـیون «. کند  اتوماتیکی کردن آنها، فراهم می    
 مقـصود از اتومـاتیکی شـدن        تـر اسـتفاده از ماشـین اسـت و           عالی
های خودکاری است که بطور کامل کار یدی را           تفاده از ماشین  اس

ها، میزان مصرف نیروی      با اتوماتیکی شدن ماشین   . برند  از میان می  
ضمناً تعداد کارگران . یابد کارگر کاهش یافته و تولید افزایش می

یابـد و در   الزم برای کار در این نوع کارخانجات نیـز کـاهش مـی          
هــا،  روی ایــن کــارگران در ســایر قــسمتنتیجــه بــا اســتفاده از نیــ

حاصلدهی کار در مقیاس همه اجتماع به مقدار قابل توجهی زیـاد            
های تولیدی وابستگی     ماشینی و اتوماتیکی نمودن جریان    . شود  می

ــد دارد      ــرق در تولی ــروی ب ــیع از نی ــتفاده وس ــا اس ــاتنگی ب . تنگ
). لنـین (»  سراسـر کـشور    مساویست با الکتریفیکاسیون  کمونیزم  «

در تکنولوژی کنونی، صنعت برق مهمترین منبع انـرژی محـسوب           
بر طرح لنـین کبیـر     از این رو در جوامع سوسیالیستی، بنا،شود  می

صورت پایه و اساسـی بـرای رشـد سـایر           ه  این رشته از صنعت را ب     
منابع درآورده و در کلیـه شـئون اقتـصادی از آن اسـتفاده وسـیع                

 فنـی، اسـتفاده از شـیمی    عامـل مهـم دیگـر در پیـشرفت    . کنند  می
دهـد کـه خـواص مـواد را           ها امکان مـی     علم شیمی به انسان   . است

بـه  . تغییر داده و موادی بسازند که اصوالً در طبیعت وجود ندارند          
هـا،     سـاختمان ماشـین     عبارت دیگر پیشرفت در زمینـه ذوب فلـز،        

صنعت برق کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت عمومی وغیره بدون          
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بهمین علت در سوسیالیزم، اسـتفاده      .  شیمی میسر نیست   استفاده از 
باالخره عامل مهـم دیگـر در       . شود  ای از آن می     وسیع و همه جانبه   

ــستی    ــع سوسیالی ــده نزدیــک در جوام ــشرفت فنــی کــه در آین پی
آید،   های صنعتی در می     بصورت منبع تولید انرژی بسیاری از رشته      

  .استفاده از انرژی اتمی است
 شالوده مادی و فنی جامعـه       : فنی سوسیالیزم  شالوده مادی و  

بستگی به سطح توسـعه و تکامـل نیروهـای مولـد و میـزان تطبیـق                 
شالوده مـادی و فنـی سوسـیالیزم بـا          . مناسبات تولیدی با آن دارد    

. شـود   میزان تمرکـز، تخـصص و تعـاون در صـنعت مـشخص مـی              
های صنعتی وابسته به یک جریـان         منظور از تمرکز، ترکیب رشته    

ــیم اســت  ت ــدی در یــک واحــد عظ ــن واحــد را اصــطالحاً  . ولی ای
مثالً کمباین فوالد شامل تمام مراحـل سـاختن         . نامند  می» کمباین«

به عبارت دیگر تمام کارخانجاتی را که سهمی . آهن و فوالد است
ماننـد کارخانجـات    . گیرد  در ساختن آهن و فوالد دارند در بر می        

هـای     اسـتخراج معـادن، بنگـاه      های  عظیم آهن و فوالد سازی، بنگاه     
تولید کننده زغال سنگ، صنایع پتروشیمی وابسته به کارخانجـات      

تخـصص  . فوالدسازی وغیره همگی جـزو کمبـاین فـوالد هـستند          
. یـک کمبـاین   ه  هـای وابـسته بـ       عبارتست از تقسیم کار میان بنگاه     

انجـام یـک    ه  بدین ترتیب که در یک کمباین، هر قسمتی از آن، ب          
هـا سـبب      تقـسیم کـار میـان بنگـاه       . پردازد   خاص می  عمل تولیدی 

شود که هر یک از آنها با داشتن استقالل داخلی سـعی بـه بـاال                  می
بردن سطح تکنیک خود و اختراعـات جدیـد و تربیـت کـارگران              
متخــصص نماینــد و در نتیجــه حاصــلدهی کــار را در بنگــاه خــود 

کمبـاین  یـک   ه  های وابسته بـ     در عین حال که بنگاه    . افزایش دهند 
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ایـن  . انـد   بطور تنگاتنگی نیز بهم وابـسته       دارای استقالل نسبی اند،   
) کئوپراسـیون سوسیالیـستی   (وابستگی از طریق همکاری و تعاون       

معنـای  ه  همکاری و تعاون بـ    . آید  بین موسسات مختلف بوجود می    
هایی که متفقـاً      ای صحیح میان بنگاه     روابطی است که بر طبق نقشه     

هـا ضـمن      این بنگـاه  . شود  دهند، برقرار می     می تولید خاصی بیرون  
یکدیگر از دخالت در کـار هـم اجتنـاب کـرده و باعـث      ه کمک ب 

تخصص و تعـاون نـه تنهـا        . گردند  پیشرفت سریع جریان تولید می    
ــاه       ــان اردوگ ــه در می ــستی بلک ــشور سوسیالی ــک ک ــل ی در داخ

  .شود سوسیالیزم نیز بر طبق نقشه اجرا می
 تولید عظیم ماشـینی     :روی اصلی تولید  طبقه کارگر بمثابه نی   

های اقتـصاد ملـی احتیـاج بـه تعـداد             و پیشرفت فنی در تمام رشته     
جامعه سوسیالیـستی بـر طبقـه       . زیادی کارگر متخصص ماهر دارد    

ــا ســطح    نقــشه ــا را ت ــق، کــارگران را تربیــت کــرده  وآنه ای دقی
 برای نیـل بـه ایـن      . دهد  سازندگان سوسیالیزم و کمونیزم ارتقا می     

ــ  از تمــام امکانــات موجــود، منجملــه ستیمنظــور دولــت سوسیالی
ــاری،  ــات اجب ــالس  تعلیم ــیس ک ــف،   تاس ــی مختل ــای فن ــاد  ه  ایج

ای در کنار موسسات بـزرگ        های فنی حرفه    ها و دانشکده    هنرستان
تولیدی برای آموزش علوم و دانش مدرن به کارگران و باال بردن            

رتیب طبقـه کـارگر     بدین ت . کند  سطح فرهنگ عمومی استفاده می    
 شخصیتی خـاص و عـالی یافتـه و بـیش از              در جامعه سوسیالیستی،  

پیش بصورت نیروی اصـلی سـازنده و رهبـری کننـده جامعـه در               
   .آید می

ــیالیزم  ) ٢ ــدی در سوس ــبات تولی ــاس  :مناس اس
مناسبات تولیدی را در سوسیالیزم، مالکیـت اجتمـاعی بـر وسـایل             
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ایل تولیـد و اشـیای مـصرفی        مالکیت بر وس  . دهد  تولید تشکیل می  
کنـد، شـکل    آنچه تغییـر مـی   . همیشه وجود داشته و خواهد داشت     

ها معتقدنـد کـه بایـد شـکل مالکیـت        این مالکیت است، کمونیست   
خصوصی را از میـان بـرده و مالکیـت اجتمـاعی را جـایگزین آن                
ساخت، آنان هرگز قصد ندارند که مفهوم مالکیت را به طور کلی           

خـصلت مـشخص    «نویسند که      مارکس و انگلس می    .از میان ببرند  
کمونیزم، الغای مالکیت بطور کلی نبوده بلکه مالکیـت بـورژوایی          

در سوسیالیزم وسایل تولید به مردمی تعلق دارد        . »مورد نظر است  
کننـد و بنـابر ایـن دیگـر بـصورت سـرمایه و وسـیله                  که کار مـی   

د تعیین کننـده    مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولی    . استثمار نیستند 
این مناسبات  . خصلت مناسبات متقابل مردم در جریان تولید است       

آمیز و تعاون متقابل سوسیالیستی در بین         بر اساس همکاری رفاقت   
نفع زحمتکـشان مطـابق     ه  مردم آزاد از استثمار و توزیع تولیدات ب       

سوسیالیستی   مناسبات. است استوار» برکارش به هرکس بنا  «  اصل
تضاد بین خصلت اجتماعی    (داری    ناپذیر جامعه سرمایه    تضاد آشتی 

 ،سـازد   را معـدوم مـی    ) تولید و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید      
به عبارت دیگر با استقرار سوسیالیزم مناسبات تولیدی با پیشرفت          

در سوســیالیزم مناســبات . گــردد نیروهــای مولــده همĤهنــگ مــی
گ پیـشرفت نیروهـای      تحول یافته و خود را با آهنـ         تولیدی دایماً 

ــق مــی  ــده منطب ــسئله،  وســازد مول ــن م ــل عمــده ای ــشرفت   دلی  پی
  .انگیز اردوگاه سوسیالیزم در کمترین مدت ممکنه است شگفت

ــستی  در سوســیالیزم دو شــکل :دو شــکل مالکیــت سوسیالی
مالکیـت دولتـی یعنـی مالکیـت        ) 1. داردمالکیت اجتماعی وجود    

وجود دو شکل مالکیـت     . مالکیت موسسات تعاونی  ) 2عموم خلق   
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دولتی ـ د دو شکل موسسات سوسیالیستی  سوسیالیستی دال بر وجو
 است که هر دو شکل دارای ماهیت مشابهی هستند زیرا           ـ  و تعاونی 

اوالً هر دو شکل مالکیت سوسیالیستی، بر اساس مالکیت اجتماعی          
 ،انـد    بر وسایل تولید قرار دارند، ثانیاً هر دو استثمار را از بین برده            

 ثالثاً هر دو اقتصاد خود را بر اساس نقشه و برنامه هدایت میکننـد             
با . کنند  تبعیت می » برکارش به هرکس بنا  « رابعاً هر دو از اصل       و

ــان ایــن دو شــکل مالکیــت وجــود دارد،    ــشابهی کــه می وجــود ت
هـا بـر اسـاس        این تفـاوت  . هایی نیز میان آنها موجود است       تفاوت

زیــرا مالکیــت . یل تولیــد قــرار داردمیــزان اجتمــاعی بــودن وســا
 مالکیتی است گروهی، یعنی وسایل تولیدی که در اختیار           تعاونی،

طور جمعی متعلق بـه همـه مـردم اسـت،           ه  یک تعاونی قرار دارد ب    
بـا توسـعه و     . همـان تعـاونی تعلـق دارد      ه  محصوالت تعاونی فقط ب   

انـه و   های آگاه   تکامل نیروهای مولد، مالکیت تعاونی بر طبق نقشه       
وسیله حزب کمونیست و دولـت سوسیالیـستی اجـرا          ه  دقیقی که ب  

کلی از بـین    ه  هنگام گذار از سوسیالیزم به کمونیزم ب      ه  گردند ب   می
  .رود می

ــیالیزم   ــصی در سوس ــت شخ ــاعی در  :مالکی ــت اجتم  مالکی
بخـشی  . گیـرد   سوسیالیزم، وسایل تولید و محصوالت را در بر می        

االهای مصرفی هستند، در میـان      از این محصوالت که عبارت از ک      
زحمتکشان بر طبق کمیت و کیفیت کـار شـان توزیـع شـده و بـه                 

پس مالکیت شخصی در    . آید  صورت مالکیت شخصی افراد در می     
سوسیالیزم به معنای مالکیت فـرد بـر آن دسـته از آن محـصوالتی               

 ضـمناً مالکیـت     .شـوند   است که برای مصارف شخصی ساخته مـی       
انـدازهای اشـخاص، محـل         درآمـد و پـس      ،شخصی در سوسـیالیزم   
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مسکونی، وسایل خانـه و اشـیایی را کـه بـرای مـصرف و راحتـی         
هدف تولید سوسیالیستی بـاال بـردن       . گردد  منزل الزمند، شامل می   

 دنبـال کـردن ایـن هـدف، مالکیـت            و سطح زنـدگی مـردم اسـت      
الکــن دولــت  . شخــصی افــراد را دایمــاً افــزایش خواهــد داد    

هـایی ایجـاد       جلوگیری از ایـن امـر محـدودیت        سوسیالیستی برای 
 مالکیـت شخـصی را       :کند که مهمترین آنها بدین ترتیب اسـت         می

ــی  ــیالیزم نم ــت      در سوس ــا دول ــراد و ی ــایر اف ــرر س ــه ض ــوان ب ت
اشیایی که در مالکیت شخصی افـراد      . کار انداخت ه  سوسیالیستی ب 

است قابل خرید و فروش نیست و مسئله مهم دیگـر از بـین بـردن                
شــود فرزنــدان یــک جامعــه از شــرایط  ارث اســت کــه ســبب مــی

 مشابهی برخوردار گردند و اشـخاص در فکـر انـدوختن            یاقتصاد
  .ثروت برای فرزندان خود نباشند

 هدف تولید سوسیالیـستی، تـامین       :هدف تولید سوسیالیستی  
ــد     ــه اســت تولی ــام اعــضای جامع ــوی تم ــادی و معن احتیاجــات م

زیـرا در   . یگری جز این داشته باشد    تواند هدف د    سوسیالیستی نمی 
جامعه سوسیالیستی، مالکیت خـصوصی بـر وسـایل تولیـد وجـود             

از . نداشته و در نتیجه اسـتثمار انـسان از انـسان نیـز وجـود نـدارد                
داری وجـود دارد، منـافع        اینرو به عکس آنچـه در جامعـه سـرمایه         

اقتصادی زحمتکشانی که صاحب وسایل تولید و محـصوالت انـد           
انگیزه . دهد   محرک اصلی تولید سوسیالیستی را تشکیل می       نیروی

اگـر بخـواهیم   . سوسیالیزم، تولید بخاطر انسان و به نفع انسان است      
این خصلت مشخص سوسیالیزم را از نظر علمی توجیه کنیم، بایـد            

 بـشناسیم   »قانون اساسی اقتـصاد سوسیالیـستی     «آن را تحت عنوان     
تصادی قانونی است عینی و خـارج       این قانون، مانند تمام قوانین اق     
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  .از اراده بشر
دانـیم    مـی  :ضرورت تکامل تولید سوسیالیستی بر طبق نقشه      

داری، اقتـصاد دسـتخوش رقابـت و هـرج و             که در سیستم سـرمایه    
زیـرا اقتـصاد   . گیرد مرج بوده و تکامل آن بدون نقشه صورت می   

تقالل داری از واحدهای مختلفی تشکیل یافته که دارای اسـ           سرمایه
داری شخصاً بدون در نظر       کامل هستند و به همین علت هر سرمایه       

 جریان تولید یـک      .زند  گرفتن احتیاجات جامعه دست به تولید می      
 یابد تا بـازار اشـباع گـردد و در ایـن             کاالی خاص آنقدر ادامه می    

در جامعـه   . سـازد   دار تولید را متوقف می      صورت است که سرمایه   
 زیـرا اقتـصاد سوسیالیـستی      منوال نیـست،  سوسیالیستی وضع بدین  

های تولیدی گوناگونی است که در یک واحـد عظـیم             شامل رشته 
هنگامی کـه یـک چنـین تمرکـزی وجـود دارد،            . اند تمرکز یافته 

پذیر بوده، بلکه بصورت      تکامل اقتصاد بر طبق نقشه، نه تنها امکان       
ــذیر در مــی  ــاب ناپ ــانون اجتن ــ یــک ق ــد ب همــین ســبب دول ه آی

اقتـصاد  » ضـرورت تـاریخی   «سیالیست با در نظر گـرفتن ایـن         سو
تکامل اقتـصاد سوسیالیـستی     . دهند  خود را بر طبق نقشه تکامل می      

های گوناگون اقتصاد     بر طبق نقشه به معنای ایجاد تناسب بین رشته        
طرفـه و بـدون در نظـر         مثالً صـنایع سـبک نبایـد یـک        . ملی است 

داری صـورت     در سرمایه که   چنان(گرفتن پیشرفت صنایع سنگین     
تکامل یابد بلکه باید بین تکامل این دو تناسـبی برقـرار            ) گیرد  می

  .گردد
 تکامل متناسب و بـر طبـق        :ها در اقتصاد سوسیالیستی     نسبت

ــذیر اســت کــه دولــت     ــی، هنگــامی صــورت پ ــصاد مل نقــشه اقت
هایی در اقتـصاد ملـی توفیـق یافتـه            سوسیالیستی به شناخت نسبت   
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پی بردن به میـزان همـاهنگی الزم        » نسبت«کلمه  مقصود از   . باشد
هـای مختلـف      از میـان نـسبت    . های مختلف تولیدی اسـت      بین رشته 

کنـد،    مهمترین آنها که در واقع مجموع جریان تولید را تعیین مـی           
بـرای حفـظ    . نسبت تولید وسایل تولید به کاالهای مصرفی اسـت        

مطابق با آن،   این نسبت باید میزان مصرف جامعه را تعیین کرده و           
البته دایماً این نسبت با باال رفتن سـطح         . وسایل تولید بوجود آورد   

دومـین نـسبت    . یابد  زندگی جامعه و افزایش مصرف آن تغییر می       
دولــت . عبــارت اســت از نــسبت بــین رشــد صــنایع و کــشاورزی 

سوسیالیستی باید میزان مصرف کاالهای کـشاورزی را در جامعـه           
ا بطور کلی بـه نـسبت مـذکور تکامـل           معین کند و سپس صنایع ر     

های مهم عبارتند از نسبت بین تولید و مـصرف،            سایر نسبت . بخشد
 رشد درآمد نقدی مردم و رشد تجـارت خـرده            ذخیره و مصرف،  

های مختلف کشاورزی و      تکامل نواحی مختلف اقتصادی، رشته    ا،  پ
 دولت سوسیالیستی با در نظـر       .نسبت بین موسسات مختلف صنعتی    

های اقتصادی خـود را تنظـیم         های فوق الذکر، برنامه     ن نسبت گرفت
  .راند کرده و لزوماً جامعه را به پیش می

 :رشد دایمی حاصـلدهی کـار، قـانون اقتـصاد سوسیالیـستی           
حاصلدهی کار عبـارت اسـت از مقـدار محـصول تولیـد شـده در                

ند کـه مـارکس   ادر رشد حاصلدهی کار عواملی موثر . واحد زمان 
حـد متوسـط مهـارت کـارگر،        : کنـد   ن ترتیب بیان مـی    آنها را بدی  

موقعیــت علــم و میــزان اســتفاده علمــی از آن، ســازمان اجتمــاعی 
تولیــد، وســعت و قابلیــت وســایل تولیــد و شــرایط طبیعــی رشــد  

ــ    های اقتصادی    عمومی تمام شکل بندی     قانون این. کار حاصلدهی
یـن  داری و جوامـع قبـل از آن ا           الکـن در سـرمایه     اجتماعی اسـت  
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کـرد زیـرا جامعـه نقـشه          قانون بطور محدود و ناموزون عمـل مـی        
صحیحی برای رشد حاصلدهی نداشـت و چنـدان اهمیتـی بـه ایـن               

علـت وجـود نقـشه اقتـصادی و         ه  در سوسـیالیزم بـ    . داد  قانون نمی 
عوامــل مــوثر در رشــد حاصــلدهی کــار قــانون ه توجــه کامــل بــ

 اقتـصاد   صـورت قـانون   ه  اقتصادی مذکور وسعت عمل یافتـه و بـ        
در سوسیالیزم انسان برای اولین بار در       . یابد  سوسیالیستی تجلی می  

تاریخ توسـعه و تکامـل جوامـع، بـا آگـاهی کامـل از ایـن قـانون                   
  .کند ای موزون بهره برداری می به نفع جامعه با شیوه اقتصادی 

 تکامل اقتصاد بر طبـق نقـشه در         :فواید اقتصاد بر طبق نقشه    
عمده دارد یکـی جلـوگیری از تـضییع منـابع           سوسیالیزم دو فایده    

و دیگـری اسـتفاده صـحیح و        )  تکنیک و منـابع مـالی      ،علم(مادی  
ــسانی   ــروی ان ــالف نی ــوگیری از ات ــرمایه . جل ــه س داری،  در جامع

داران معمـوالً تـا بـدان انـدازه از علـم و تکنیـک اسـتفاده                   سرمایه
 د پیـشی گیرنـد و در صـورت تـامین آن    کنند که از رقبای خو   می

ه بـ . دیگر میل و رغبتی بـه تکامـل بعـدی علـم و تکنیـک ندارنـد                
که اکثر اختراعـات و اکتـشافاتی را کـه دانـشمندان اجیـر         طوری

دهنـد از دیگـران پنهـان کـرده و یـا امتیـاز آنهـا را                   آنها انجام می  
 .دست رقبای شان نیافتد   ه  کنند تا بدین ترتیب ب      خریده و نابود می   

 دولت سوسیالیستی مقادیر هنگفتی     که در سوسیالیزم،   در صورتی 
 از  از بودجــه کــشور را در اختیــار دانــشمندان قــرار داده و دایمــاً

از سوی  . کند  های مختلف به پیشرفت علم و تکنیک کمک می          راه
دار تا آن اندازه بـه نیـروی انـسانی ارزش قایـل               دیگر یک سرمایه  
 قسمت شود که کار افتد، این امر سبب میه اش ب  است که کارخانه  

. داری بیهـوده از بـین برونـد         اعظم نیروی انـسانی جوامـع سـرمایه       
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های اقتصادی، هرج و مرج در تولید، رقابت، بیکاری وغیره      بحران
کـه در سوسـیالیزم دولـت        حـال آن  . نتایج عمده همین امر هـستند     

سوسیالیستی بر طبق نقشه صحیح، افراد مورد لزوم خود را تربیت           
. کنـد   های مختلف اقتـصادی، تقـسیم مـی         تهکرده و آنها را بین رش     

بهمین علـت در سوسـیالیزم، نـشانی از بیکـاری، بحـران اقتـصادی               
میــزان رشــد تولیــد ســالیانه در ممالــک . شــود وغیــره دیــده نمــی

داری دلیـل     العاده آن بر جوامع سـرمایه       سوسیالیستی و برتری فوق   
بع های سوسیالیستی در استفاده از منـا        قاطعی است بر صحت روش    

  .مادی و نیروی انسانی
 کار که عبارت از فعالیت مـردم        :خصلت کار در سوسیالیزم   

ای ضـروری     بمنظور تولید ارزشهای مادی است، بـرای هـر جامعـه          
 ــ   یهـای مختلـف اقتـصاد      باشد ولی خصلت آن در شکل بنـدی         می

که چه نوع مناسبات تولیدی بر آن شکل بنـدی           اجتماعی بنابر این  
تواند داوطلبانه و آزادانـه بـوده        کار می . کند حاکم است، فرق می   

توانـد اجبـاری     و برای نفع شخصی و جامعه صورت گیرد و یا می          
در جوامـع سـابق الـذکر،       . نفع استثمارگران انجام گیرد   ه  بوده و ب  

شد لـیکن     نفع استثمارگران تمام می   ه  خصلت کار اجباری بوده و ب     
  .نفع شخص و جامعه اوسته در سوسیالیزم کار ب

سوسیالیزم فکر مردم را نسبت به کار، تغییر اساسـی داده و            
کار را مبدل به وسیله افتخار، مباهات، شجاعت و قهرمـانی نمـوده             

ماهیت خالق کـار در جوامـع سوسیالیـستی در اینـست کـه              . است
هـای    آالت و جریـان     کارگران شخصاً به اختـراع و اصـالح ماشـین         

فردی حق دارد کار کند و      در سوسیالیزم هر    . پردازند  تولیدی می 
کـارگران هرگـز ترسـی از بیکـاری         . کار نیز همواره وجـود دارد     
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کـه در    عالوه بـر ایـن    . نداشته و نسبت به آینده خود بیمی ندارند       
سوسیالیزم بیکاری وجـود نـدارد، هـر فـردی بایـد مطـابق ذوق و                

ــد   ــاب کن ــاری انتخ ــود ک ــلیقه خ ــایی در  . س ــاری ج ــی و بیع تنبل
ــد یکــی دیگــر از صــفات کــار در سوســیالیزم  . سوســیالیزم ندارن

دولت سوسیالیستی با تمرکز نیـروی     . خصلت بارز اجتماعی آنست   
های مختلف اقتصادی و بـر        کار و تقسیم آن به نسبت احتیاج رشته       

وضوح نشان  ه  های اقتصادی، خصلت اجتماعی کار را ب        مبنای نقشه 
  .دهد می

در باال اشاره    : در جریان کار    همکاری و مسابقه سوسیالیستی   
. شد که کار در سوسیالیزم، دارای جنبه کامالً بارز اجتماعی اسـت           

در جریـان   . کنـد   فرد برای پیشرفت جامعه سوسیالیـستی کـار مـی         
تولیــد، کــارگران بــرای بــاال بــردن میــزان تولیــد و بهبــود وضــع 

مـسابقه  . کنند  آالت بین خود مسابقه سوسیالیستی برقرار می        ماشین
لیـستی از همکـاری سوسیالیـستی انفکـاک ناپـذیر           یا رقابت سوسیا  

کـار  ه  است زیرا یک کارگر سوسیالیست، منتهای سعی خـود را بـ           
برد تا با اصالح وضع کار و باال بردن میزان تولید، جامعه را بـه                 می

بـر طـرح لنینـی کـار در          یک کارگر سوسیالیـست بنـا     . پیش براند 
سـایر رفقـای    سوسیالیزم در عین شرکت در مـسابقه سوسیالیـستی          

خود را در بهبود وضع کار شان تـشویق و کمـک کـرده و سـعی                 
. تـر، همگـی بـه پـیش رونـد          مقیـاس وسـیع   ه  دارد که گروهی و ب    

کــارگران در سوســیالیزم بایــد از تجــارب رفقــای ورزیــده خــود  
ند تجربیات خویش را وسـیعاً       ا استفاده کرده  و دسته اخیر موظف      

زم، ابقه یا رقابـت در سوسـیالی  مس. در اختیار همه کارگران گذارند   
 زیرا در مقیاس اجتماع، موجب      چیزی جز همکاری و تعاون نیست     
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دانیم که باال رفتن سطح تولیـد         گردد و می    باال رفتن سطح تولید می    
   .نفع همه مردم استه  ب در سوسیالیزم،

لنــین کبیــر مــسابقه سوسیالیــستی را روش بنــای جامعــه      
در سیـستم   «امعـه سوسیالیـستی     خالف ج ر  ب. دانست  کمونیستی می 

داری، افراد با یکدیگر رقابت خصمانه داشته و سعی دارند            سرمایه
با پا گذاشتن بر سینه دیگران علیرغم منافع جامعه به منـافع فـردی              
خود دست یابند و آنچه برای آنها مطرح نیـست، پیـشرفت جامعـه              

  .»است
ــیالیزم  ــد کــاالیی در سوس  وجــود دو شــکل مالکیــت  :تولی

ــه    اج ــاملی اســت ک ــرین ع ــین و مهمت ــیالیزم، اول ــاعی در سوس تم
گذشته از ایـن، عوامـل      . کند  ضرورت تولید کاالیی را ایجاب می     

دیگری نیز وجود دارند که شـرایط الزم را بـرای تولیـد کـاالیی               
: کنند این عوامل را میتوان بدین ترتیـب خالصـه کـرد             ایجاب می 

کیـت اجتمـاعی    تقسیم اجتماعی کـار کـه بـر اسـاس دو شـکل مال             
بوجود آمده است، تفاوت میان کار فکری و فزیکـی، میـان کـار              
ساده و تخصصی و میان کار کارگر و فردی کـه در تعـاونی کـار                

داری، نیروی کار     دانیم که در تولید کاالیی سرمایه       ما می . کند  می
. داری فراهم گردد    باید به کاال تبدیل شود تا زمینه استثمار سرمایه        

کـه  (در سوسـیالیزم، تولیـد کـاالیی، جنبـه عمـومی            کـه    حال آن 
ندارد و حوزه عمل تولیـد کـاالیی        ) گیرد بر نیروی کار را نیز در    

هنگام استقرار سوسیالیزم، نیروی کار دیگـر       ه   ب  مثالً. محدود است 
 زمـین از جریـان خریـد و     ،شـود   کاال نیست و خرید و فروش نمی      

 دیگــر  همــین وضــع در مــورد موســسات  وفــروش خــارج شــده
تـوان   عبـارت دیگـر آنهـا را نمـی        ه   ب ،سوسیالیستی نیز صادق است   
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  .مورد معامله قرار داد
ای   کـه در جامعـه      هنگـامی  :سوسیالیزم در پولی ـ   کاالیی روابط

بـر قـوانین اقتـصادی، روابـط          بنـا   گیرد،  تولید کاالیی صورت می   
اوی از این رو سوسیالیزم نیز ح     . آید  پولی نیز به وجود می     ـ  کاالیی

پولی است لیکن محتوی آن کامالً با آنچه در سـابق              ـ   یروابط کاالی 
   .کند وجود داشته، فرق می

 :روبنای سوسیالیزم) 3
 در جامعه سوسیالیـستی      :ترکیب طبقاتی جامعه سوسیالیستی   

 طبقات متخاصم و استثمارگر وجود نداشته و جـای           استقرار یافته، 
وابط دوستانه و همکاری نزدیک     آنها را طبقاتی گرفته اند که از ر       

ــوردار ــد ابرخ ــه  . ن ــستی از دو طبق ــه سوسیالی ــارگران و (جامع ک
. شـود   تـشکیل مـی   ) روشـنفکران (و یک قشر اجتمـاعی      ) دهقانان

کار بردن لفظ طبقه، فـی نفـسه دال بـر وجـود             ه  بدیهی است که ب   
 در  ایـن دو طبقـه    تضاد یـا اختالفـات طبقـاتی اسـت لـیکن تـضاد              

علـت وجـود دو طبقـه کـارگر و          . باشد  میپذیر  سوسیالیزم آشتی   
دهقان در سوسیالیزم، در درجه اول، وجود تضاد میـان شـهر و ده              

 نتیجه مـستقیم دو شـکل مالکیـت اجتمـاعی            است که به نوبه خود،    
از سوی دیگر تضاد میان کار فکری و فزیکی که هنـوز در             . است

 از دو   سوسیالیزم بکلی از بـین نرفتـه اسـت، قـشر روشـنفکران را             
بر این بـرای محـو طبقـات بطـور           بنا. کند  طبقه مذکور متمایز می   

 نباید فقط بـه از بـین بـردن طبقـات             کلی و ایجاد جامعه بی طبقه،     
استثمارگر اکتفا کرد، بلکه باید تضادهای میـان شـهر و ده و کـار          
ــات در      ــود طبق ــی وج ــل اساس ــه عل ــز ک ــری و فزیکــی را نی فک

نـابر ایـن در گـذار از سوسـیالیزم بـه           ب. سوسیالیزم اند از بـین بـرد      
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  .کمونیزم الزم است اقداماتی برای رفع این تضادها صورت گیرد
داری، شهر   در سیستم سرمایه:طرق محو تضاد بین شهر و ده   

همین سبب تضاد بین شـهر و       ه  کند و ب    رحمانه ده را استثمار می     بی
سوســیالیزم جنبــه آشــتی . ده دارای جنبــه آشــتی ناپــذیری اســت

اپذیری تضاد مزبور را از میـان بـرده و همکـاری نزدیکـی میـان                ن
بـدین ترتیـب تـضاد میـان شـهر و ده در             . کند  شهر و ده ایجاد می    

علـت اساسـی وجـود ایـن تـضاد در           . سوسیالیزم آشتی پذیر است   
سوسیالیزم وجود دو شکل مالکیت اجتماعی است که شکل دولتی          

 بـر دهـات حـاکم       مالکیت اجتماعی بر شهرها و شـکل تعـاونی آن         
این است ه بر این از بین رفتن تضاد بین شهر و ده منوط ب بنا. است

در جریان . که مالکیت تعاونی دهات به مالکیت دولتی تبدیل شود      
ساختمان کمونیزم، ایجاد تسهیالت تکنیکی در دهات، کـشاورزی         

 بـا تغییـر      و آورد  ای از صنعت در مـی       را به تدریج به صورت شعبه     
ورزی طرز زنـدگی دهقانـان، میـزان تحـصیالت و بـه             ماهیت کشا 

 بـه شـکل زنـدگی       ،طور کلی سطح فرهنگ آنان نیز تحـول یافتـه         
های بزرگ با تمام وسایل مـدرن         ساختمان. شود  شهری نزدیک می  

به منظور رفاه دهقانان    ) غیره  تلفن و   حرارت مرکزی، آب، برق،   (
مختلـف،  مراکز فرهنگی، باشـگاه هـای       . شود  در دهات ساخته می   

هـای بـازی در اختیـار         هـا و زمـین       مدارس، ایـستادیوم    ها،  کتابخانه
معمـوالً دولـت سوسیالیـستی بـا ایجـاد      . گیرد اهالی روستا قرار می  

تسهیالت حمل و نقل و عبور و مـرور اهـالی روسـتاها چنـدین ده                
بزرگ را در قالب یک شـهر کوچـک ادغـام کـرده و همـه نـوع                  

بدین ترتیب هنگامی کـه     . گذارد   می وسایل راحتی در اختیار آنان    
دیگــر نــشانی از ده و دهقــان وجــود  شــود،  کمــونیزم مــستقر مــی
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  .رود نداشته و در نتیجه تضاد بین شهر و ده از بین می
 جوامعی که از     در  :طرق محو تضاد میان کار فکری و بدنی       

ه یابند، تضاد میان کار فکری و بدنی بـ          طبقات متخاصم تشکیل می   
. یابـد   مردن و کم اهمیت دادن به کار بدنی تجلی می         شکل حقیر ش  

بنابر ایـن تـضاد مزبـور در ایـن نـوع جوامـع دارای جنبـه آشـتی                   
مهمترین عامل از بین برنـده ایـن تـضاد در جامعـه             . ناپذیری است 

زیرا از یک سو با کم کردن      . سوسیالیستی، پیشرفت تکنیکی است   
ا برای کارگران و ساعات کار و ایجاد اوقات فراغت، این امکان ر   

ماندگی فرهنگی و تکنیکـی خـود         کند که عقب    دهقانان فراهم می  
را جبران کنند و از سوی دیگر جامعه بـه علـت احتیـاجی کـه بـه                  
کــارگران متخــصص دارد نــاگزیر اســت کــه متخصــصین الزم را 

پس بدین ترتیب از طرفی نسل قدیم را تربیت کـرده           . تربیت کند 
ه از کارگران جـوان و متخـصص بـ       و از طرف دیگر نسل جدیدی       

عنـوان مهمتـرین انگیـزه حـل        ه  ذکر عامل فوق ب   . آورد  وجود می 
تضاد مزبور بدین معنی نیست کـه عامـل ایـدئولوژیکی در تغییـر              
طرز فکر مردم نسبت به کار بدنی نقشی ندارد، بلکـه بعکـس کـار               
توضیحی حزب و دولت و شرکت دادن فعـال کادرهـای اداری و             

هـا   ی بدنی و تربیت مداوم ایدئولوژیک همه توده       حزبی در کارها  
ــ ــت    ه ب ــر دول ــایف ضــروری ه ــه وظ ــنفکران از جمل ــژه روش وی

در نتیجه با گذار از سوسیالیزم به کمونیزم و با          . سوسیالیستی است 
ارتقای اکثریت جامعه به سطح روشنفکران آگـاه و تربیـت یافتـه             

 بین رفتن این    از. رود  این تضاد از بین می    ) از نظر اطالعات علمی   (
معنای محو کار بدنی و یـا فکـری نیـست، بلکـه پیـدایش               ه  تضاد ب 

شکل جدیدی از کار است که در جوامع قبلی سـابقه نداشـته و بـا                
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عالیترین شکل ممکنه، کار فکری و بدنی را در فرد فـرد اعـضای              
ای    طبقـه   بدین ترتیـب دیگـر در جامعـه،       . زند  جامعه بهم پیوند می   
دهـد  دارد که فقط کار فکری یـا بـدنی انجـام            بدین معنی وجود ن   

بلکه همه افراد، در عالیترین سـطح معلومـات در رشـته تخصـصی              
  .کنند خود کار می

داری بــه   در مرحلــه گــذار از ســرمایه:دولــت سوسیالیــستی
سوسیالیزم، ماهیت دیکتـاتوری پرولتاریـا و وظـایف آن را کـم و             

 تغییـرات روبنـا     دانـیم کـه     از طرف دیگر مـی    . بیش مطالعه کردیم  
بستگی تامی به تحوالت اقتصادی دارد، از این رو ) منجمله دولت(

های اقتصادی کاپیتالیـستی و کـاالیی         با توجه به از بین رفتن بخش      
کوچک و رسیدن به مناسبات سوسیالیستی الزم است کـه روبنـای            

ــز تغیراتــی بیابنــد  ــه دولــت نی ــا محــو طبقــات  . جامعــه و منجمل ب
ــتثمارگر در جا ــستی اس ــه سوسیالی ــ(مع ــل  ه ب ــتقرار کام هنگــام اس

در درجـه اول وظیفـه سـرکوبی ایـن طبقـات از بـین               ) سوسیالیزم
. رود، زیرا پس از محو آنها، دیگر سرکوبی آنها معنایی نـدارد             می

توانـد و بایـد از ایـن وسـیله           لیکن دولت سوسیالیستی هنوز هم می     
 سوسـیالیزم   ن بـه  اشـکنان و خاینـ      گران خارجی، قانون    علیه مداخله 

در ایــن زمینــه مخــصوصاً مبــارزه علیــه دارنــدگان . اســتفاده کنــد
هـای     کـه از مقـام     ییایدئولوژی بورژوایی و رویزیونیستی و آنها     

کننـد، از وظـایف عمـده         دولتی و حزبی به نفع خود اسـتفاده مـی         
دولـت سوسیالیـستی در زمینـه سیاسـت         . دولت سوسیالیستی است  

یکتاتوری پرولتاریا را حفظ کرده و      های دیگر د    داخلی تمام جنبه  
  یکــی از وظــایف عمــده دولــت سوسیالیــستی،. بخــشد تکامــل مــی

در طی مرحلـه گـذار از       . ریزی اقتصادی است    سازماندهی و برنامه  
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داری به سوسیالیزم، این وظیفه به صـورت تـامین پیـروزی              سرمایه
لیکن پس از    ها بود   کامل و قطعی بخش سوسیالیستی بر سایر بخش       

یروزی کامل سوسـیالیزم، وظیفـه مـذکور بـشکل ایجـاد شـالوده              پ
ــه   تکنیکــی و مــادی کمــونیزم و تحــول مناســبات سوسیالیــستی ب

یکی دیگر از وظایف مهم دولـت       . آید  مناسبات کمونیستی در می   
ریزی انسان    سوسیالیستی ارتقای سطح فرهنگ عموم مردم و قالب       

ود امپریـالیزم و    وجـ . است) انسان شایسته جامعه کمونیستی   (نوین  
خطر تهدید دایمـی آن، دولـت سوسیالیـستی را نـاگزیر از انجـام               

این وظیفه عبارت از ایجاد نیروهای نظامی     . کند  وظیفه دیگری می  
هـای     برای دفاع از وطن سوسیالیستی و خنثی نمودن دسیسه          مقتدر

از این رو دولت سوسیالیـستی نـاگزیر        . ها است   نظامی امپریالیست 
تی از بودجـه کـشور را صـرف نگهـداری و ارتقـا              است کـه قـسم    

  .دایمی نیروی دفاعی کشور نماید
 حـزب کمونیـست در      :نقش حزب کمونیست در سوسیالیزم    
کننــده نــسبت بــه تمــام  تمــام مراحــل سوســیالیزم، نقــش رهبــری 

های غیر حزبی دولتـی و بطـور کلـی جامعـه سوسیالیـستی                سازمان
حـزب  . کند  تقسیم نمیداشته و هرگز حاکمیت را با احزاب دیگر 

داری بـه سوسـیالیزم، نقـش         کمونیست در مرحله گذار از سـرمایه      
هنگـام اسـتقرار   ه کننده دیکتاتوری پرولتاریـا را داشـته و بـ         اعمال

های اقتصادی، فرهنگی و      کامل سوسیالیزم، طراح اصلی تمام نقشه     
هـای وابـسته     حزب کمونیست با استفاده از سازمان     . اجتماعی است 

هـای    هـای کـارگری، سـازمان جوانـان، سـازمان           اتحادیـه  (به خود 
هـای مـردم حفـظ        دایماً تماس خـود را بـا تـوده        ) غیره فرهنگی و 

هـا،    کرده و سعی دارد از طریق تعلیم و یادگیری مـداوم از تـوده             
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در باال اشاره   . های خود را تصحیح کند      جهات سیاست و خط مشی    
ر احزاب تقـسیم    شد که حزب کمونیست، حاکمیت خود را با سای        

زیرا اوالً حزب محـل اجتمـاع مهمتـرین عناصـر طبقـه             «. کند  نمی
کارگر است که این عناصر نیز با تـشکیالت غیـر حزبـی مـستقیماً               

 حـزب چـون محـل        ثانیـاً .  رهبـر آنهـا هـستند       رابطه داشته و غالبـاً    
 بهتـرین مکتـب تـدارک        اجتماع بهترین افراد طبقه کارگر اسـت،      

باشــد کــه لیاقــت رهبــری انــواع  گر نیــز مــیپیــشوایان طبقــه کــار
ثالثاً، حـزب کـه بهتـرین       . های تشکیالتی طبقه خود را دارند       شکل

 نظر به تجربه و آگـاهی خـود          مکتب پیشوایان طبقه کارگر است،    
یگانه تشکیالتی است که قادر به تمرکز رهبری مبـارزه پرولتاریـا            

یـر حزبـی    بر این قدرت دارد که هرگونـه تـشکیالت غ          بوده و بنا  
های کمکی و تسمه اتصال حزب به طبقـه           طبقه کارگر را به ارگان    

   )استالین، درباره اصول لنینیزم. (»تبدیل نماید
 ایـدئولوژی   )1 :ایدئولوژی و فرهنگ جامعـه سوسیالیـستی      

 لنینیزم است و فرهنگ آن منطبق     ـ جامعه سوسیالیستی،  مارکسیزم   
  .ونال پرولتاریایی است لنینیزم و انترناسیـ بر اصول مارکسیزم

 علم در سوسـیالیزم عبـارت اسـت از نظـام معرفـت بـشر                )2
علم جهـان را بـصورت مفـاهیم و         .  جامعه و انسان    نسبت به طبیعت،  

کند که صحت و واقعیت آنها را تجربـه عملـی          قوانینی تعریف می  
علم بر اساس تولید مادی و تجربه عملـی         . انسان اثبات کرده است   

 به نوبه خود در تولید و سایر احتیاجات به انـسان  وجود آمده وه  ب
در جوامــع قبــل از . خــدمت کــرده و دارای اهمیــت بــسیار اســت

سوسیالیزم، معموالً علم در خدمت طبقات استثمارگر بوده و ضمن          
تاثیر در پیـشرفت جامعـه، میـدان توسـعه و گـسترش آن محـدود                
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 بیـشتر و    المثل بورژوازی از علم فقط برای کسب منفعت         فی. است
کنـد و در همـین حـدود آن را            تحکیم قـدرت خـود اسـتفاده مـی        

لیکن در سوسیالیزم، دانشمندان با تسلط یـافتن بـر          . دهد  تکمیل می 
شیوه دیالکتیکی تفکر و تحقیق، علم را به مقیاس وسـیعی تکامـل             

در سوسیالیزم، علم مخصوص استفاده طبقـه و یـا قـشر            . بخشند  می
در سوسـیالیزم، علـم     . مـه مـردم اسـت     خاصی نبوده و متعلق بـه ه      

صرفاً برای پیشبرد جامعه و برای حـل مـشکالت آن و رسـیدن بـه                
  .رود عالیترین جامعه انسانی یعنی کمونیزم بکار می

عبـارت اسـت از انعکـاس       که   هنر و ادبیات سوسیالیستی    )3
هنـر بـا    . های عینی بصورت تجسمات هنری در مغز انـسان          واقعیت

، انسان را در فهم آن یاری کـرده و وسـیله            انعکاس محیط خارجی  
. رود  شـمار مـی   ه  نیرومندی در آموزش سیاسی، اخالقی و هنری ب       

های گوناگون برداشت     ها و رویدادها و نیز تنوع شیوه        تنوع پدیده 
از آنها موجـب پیـدایش شـعر، داسـتان، تئـاتر، موسـیقی، سـینما،                

بیـات در   هنـر و اد   . شـود   معماری، نقاشی، پیکرتراشی وغیـره مـی      
جوامع پیش از سوسـیالیزم بـا وضـوح کامـل در خـدمت طبقـات                

که مـنعکس کننـده واقعیـت عینـی          استثمارگر بوده و پیش از این     
لـیکن در   . نمود  های استثمارگران را تعقیب می      باشد، آمال و هدف   

هنـر و   . یابـد   جوامع سوسیالیـستی هنـر بکلـی کیفیـت نـوینی مـی            
. هام گرفته و در خدمت آنهاسـت  ادبیات در سوسیالیزم، از مردم ال     

. گرایی سوسیالیستی شیوه خالق این نوع هنر و ادبیات اسـت            واقع
گرایی سوسیالیـستی عبارتنـد از صـداقت،          اصول اساسی هنر واقع   

نگری در انعکاس واقعیت، و نزدیکی کامل به مردم و حزب             ژرف
های علمی استفاده کرده  هنر سوسیالیستی از آخرین پیشرفت  . آنها
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 لنینیـزم کـه تنهـا ایـدئولوژی         ــ    دایماً از ایـدئولوژی مارکـسیزم      و
  .گیرد صحیح و منطبق با منافع مردم است، الهام می

ــیالیزم  ــانی سوس ــستم جه ــیالیزم،   :سی ــانی سوس ــستم جه سی
ای است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ملل آزاد و حـاکم              جامعه

نهـاده و   بر سرنوشت خود که در راه سوسیالیزم و کمـونیزم گـام             
بـا  . های مشترک با هم متحد گشته انـد   در اثر داشتن منافع و هدف     

عمـل آمـد،   ه توجه به تعریفی که از سیـستم جهـانی سوسـیالیزم بـ      
شــود کــه ملــل سوسیالیــست در ســه زمینــه اجتمــاعی،   نتیجــه مــی

اقتصادی و سیاسی بـا یکـدیگر روابـط تنگـاتنگی داشـته و متحـد          
  .باشند می

وابـط اقتـصادی کـشورهای اردوگـاه         ر : روابط اقتصادی  )1
ــین      ــسیم ب ــل و تق ــاون متقاب ــاس تع ــر اس ــیالیزم ب ــی و  سوس الملل

قـرار  ) تخـصص هـر مملکـت در امـری خـاص          (سوسیالیستی کار   
هـای اقتـصادی      هنگـام طـرح برنامـه     ه  دول سوسیالیست ب  . گیرد  می

را در مملکت خود مورد     » ها  نسبت«که مسئله    خود، عالوه بر این   
هند، با کمک سایر دول سوسیالیستی سـعی دارنـد          د  توجه قرار می  

. که این مسئله را در سطح اردوگاه سوسـیالیزم نیـز رعایـت کننـد              
بدین ترتیب که هر دولت سوسیالیستی در عین استقالل اقتـصادی           

 در تولیـد محـصول      بر خصوصیات اقتصادی و تکنیکـی خـود،        بنا
مللـی کـار    ال  نتیجه این امر تقسیم بـین     . زند  خاصی تخصص بهم می   

که تمـام    دولت سوسیالیستی در حالی   . بین دول سوسیالیست است   
بخشد تـا اسـتقالل اقتـصادی         های اقتصادی خود را تکامل می       رشته

در سـطح   » هـا   نـسبت «آن از بین نـرود بـا در نظـر گـرفتن مـسئله               
اردوگاه سوسیالیزم، مثالً توجـه بیـشتری بـه رشـد صـنایع سـنگین               
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در . مالک را نیز بالنسبه برطرف بکنـد      کند تا احتیاجات سایر م      می
زمینه تجارت خـارجی دول سوسیالیـست بـر اسـاس حفـظ منـافع               

   .کنند یکدیگر، بصورت پایاپای با هم معامله می
دول سوسیالیـست در مناسـبات خـود، از         :  روابط سیاسی  )2

آمیز، احترام متقابل بـه حقـوق          و رفاقت  سیاست همکاری نزدیک  
دول . کننـد    داخلی یکدیگر استفاده می    هم و عدم دخالت در امور     

سوسیالیست به هیچ وجه اجازه دخالت در امور داخلی یکدیگر را           
دول . توانند به راهنمایی و انتقاد از هم بپردازنـد          نداشته و فقط می   

سوسیالیست به منظور وحدت کامل اردوگاه سوسـیالیزم، معمـوالً          
پرداختـه و   های خارجی خود به بحث و مـشاوره           در مورد سیاست  

المللـی اتخـاذ      خط مـشی واحـدی در قبـال جریانـات سیاسـی بـین             
  .کنند می

 بـــرخالف کـــشورهای : روابـــط اجتمـــاعی و فرهنگـــی)3
امپریالیستی، کشورهای سوسیالیستی بطور مداوم تجارب تولیدی،       

 تکنیکی خود را مبادله کرده و از هر حیث همدیگر را در  علمی و
دانــشمندان در مــورد . کننــد مــیبنــای جامعــه سوسیالیــستی یــاری 

مهمترین مسایل علمی و تکنیکی بطـور مـداوم بـا هـم تبـادل نظـر                 
ها جلوگیری از اتـالف وقـت و         مهمترین نتایج این همکاری   . دارند

انرژی و قـدرت مـالی دول سوسیالیـستی از یـک سـو و ترقـی و                  
  .تر جامعه سوسیالیستی از سوی دیگر است پیشرفت هر چه سریع

ــی  ــبات ب ــستی و  مناس ــشورهای سوسیالی ن ک
 :امپریالیستی

 لنین با توجـه بـه اوضـاع و احـوال            :آمیز  همزیستی مسالمت 
المللی عصر امپریالیزم و پیداش سیستم سوسیالیستی، این اصل           بین
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توانـد دفعتـاً در تمـام        چـون سوسـیالیزم نمـی     : مهم را ابـداع نمـود     
بـر   نـا ب(ناچـار تعـدادی از کـشورها        ه  کشورها به پیروزی برسد، ب    

) اجتمـاعی و شـکل مبـارزات طبقـاتی در آنهـا              ـ  شرایط اقتصادی 
رســند و  دیرتــر از ســایرین بــه مرحلــه انقــالب سوسیالیــستی مــی 

علـت ادامـه تـسلط امپریـالیزم بـر تعـداد زیـادی از               ه  بخصوص بـ  
ــ  ــان ب ــرای یــک دوره  ه کــشورهای جه ــار ب ــاریخ یعمناچ ــی از ت ن

سیالیزم به موجودیت   داری در کنار اردوگاه سو      کشورهای سرمایه 
ــورت     ــن صـ ــد داد و در ایـ ــه خواهنـ ــود ادامـ ــستی «خـ همزیـ

بخـصوص کـه    . با آنها امری است اجتنـاب ناپـذیر       » آمیز  مسالمت
 تمـام   رکشورهای سوسیالیستی خواهان جنگ نبـوده و بـا تکیـه بـ            

لـیکن  . کننـد   دوست جهان از صلح جهانی دفـاع مـی         نیروهای صلح 
وگـاه سوسـیالیزم از تجـاوز       مسئله بـدان معنـی نیـست کـه ارد         این  

مستقیم امپریالیزم به قلمرو خود یـا تجـاوز آن بـه سـایر کـشورها                
ه چشم پوشیده و از جنگی که امپریالیزم بـر آنهـا تحمیـل کنـد بـ                

هر نوع گذشت در مقابل امپریالیزم که بـه ضـرر           . افتند  هراس می 
هـای رهـایی بخـش        منافع اردوگـاه جهـان سوسیالیـستی و نهـضت         

آمیز خارج شده     ت گیرد، از حدود همزیستی مسالمت     ها صور   خلق
کـه  » آمیـز   همزیستی مسالمت «اصل  . گیرد  و شکل تبانی بخود می    

نبـوده بلکـه دفـاع خـالق،        » گدایی صلح «لنین آن را ابداع نموده      
لذا کشورهای سوسیالیستی   . منطقی و اصولی از صلح جهانی است      

بـه هـر یـک از    ند ضمن دفاع پیگیرانه از امر صلح جهـانی       ا  موظف
های امپریالیستی که دست تجاوز به یک قسمت از اردوگـاه             گروه

د، نـ هـا بزن    هـای آزادیـبخش خلـق       سوسیالیستی و یـا علیـه نهـضت       
. رحمانه جـواب دنـدان شـکن داده و آنهـا را تـار و مـار کننـد                   بی
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داری   آمیز، در حقیقت ادامه مبارزه علیه سرمایه        همزیستی مسالمت 
در عین این که شرایط     . ی و ایدئولوژی است   های اقتصاد   در زمینه 

کند و نیـز      تر می   ها را علیه سلطه امپریالیزم جهانی آماده        نبرد خلق 
مبارزه طبقاتی در خـود کـشورهای امپریالیـستی تکامـل بیـشتری             

  .خواهد یافت
ــالیزم    ــیالیزم و کاپیت ــین سوس ــصادی ب ــت اقت ــت  :رقاب رقاب

ای است برای بـاال       ارزهداری، مب   اقتصادی بین سوسیالیزم و سرمایه    
عبـارت دیگـر    ه  بردن سطح تولید سرانه صنعتی و کشاورزی، یا بـ         

بـا افـزایش بـی سـابقه        . باال بردن هر چه بیشتر سطح زندگی مـردم        
تولیدات و رشد سطح زنـدگی مـردم در کـشورهای سوسیالیـستی             

المللی از    روز امپریالیزم سنگرهای دیگری را در رقابت بین       ه  روز ب 
معنی نفی  ه  آمیز بین دو سیستم جهانی ب       رقابت صلح . دده  دست می 

ــارزات زحمتکــشان و طبقــه کــارگر در ممالــک ســرمایه   داری  مب
طبقه کارگر در   . نیست، بلکه محرکی است برای این نوع مبارزات       

های اقتـصادی سوسـیالیزم       داری با مشاهده پیروزی     ممالک سرمایه 
 در راه رسـیدن بـه       داری مشتاقانه خـود را بـرای مبـارزه          بر سرمایه 

کـشورهای سوسیالیـستی بـا اسـتفاده از         . کند  سوسیالیزم آماده می  
آمیز در جریان رقابـت اقتـصادی، برتـری           اصل همزیستی مسالمت  

مسلم سیستم اقتـصادی و ایـدئولوژیکی سوسـیالیزم را بـر سیـستم              
  .دهند داری عمالً به تمام مردم جهان نشان می سرمایه

 :هـا   های رهایی بخش خلـق      هضتآمیز و ن    همزیستی مسالمت 
هـای    آمیز به هیچوجه مبارزات آزادیبخش خلق       همزیستی مسالمت 

عکـس  ه  کنـد، بلکـه بـ       کشورهای مستعمره و وابـسته را نفـی نمـی         
های مترقـی مبنـی بـر         سیاست اردوگاه سوسیالیزم در مورد نهضت     
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های رهایی بخـش      های تبلیغاتی مالی و نظامی به کلیه جنبش         کمک
بر اصول   هر دولت سوسیالیستی بنا   . الیستی جهان است  و ضد امپری  
لنینیزم و انترناسیونالیزم پرولتاریایی موظف است که        ـ   مارکسیزم

هـای آزادیـبخش دریـغ نداشـته و در            هیچ نوع کمکی را از جنبش     
بر تقاضای جبهه آزادیبخش یـک کـشور کمـک           صورت لزوم بنا  

ــد  ــز بنمای ــستقیم نظــامی نی ــس . م ــال تجــاوز م ــشانه در قب تقیم ددمن
ــی ــالیزم نمـ ــه  امپریـ ــتی بـ ــوان دو دسـ ــت تـ ــستی « سیاسـ همزیـ

ها با    اما باید توجه داشت که این نوع کمک       . یدچس» آمیز  مسالمت
لنینیـزم   ــ  تفاوت عمده داشته و مارکـسیزم » صدور انقالب «مسئله  

بـدین معنـی اسـت      » صدور انقالب «. مطلقاً مخالف این عمل است    
اخلی مساعد انقالبی و عمل انقالبـی       که هنگامی که هنوز شرایط د     

ــوده ــه الزم نرســیده باشــد،   ت ــه مرحل ــا در یــک مملکــت ب  دول  ه
در ایـن صـورت،     . سوسیالیستی محرک و بانی این انقـالب شـوند        

هـا و بـدون آمـادگی قطعـی آنهـا،             بدون آگاهی و خواست تـوده     
های سطحی بوده و دیـر یـا زود           انقالب آغاز شده لذا دارای ریشه     

انجامد و یا در جریان تحول اجتمـاعی اقتـصادی بـا              میبه شکست   
  .مشکالت بسیار جدی و خطرناک روبرو خواهد گشت



 240

  فصل دهم

  زمـونیـکم

 ی  مرحلهنیتر یعال
   بشریاجتماع ـ یاقتصاد یبند شکل

 عبـارت انـد   زمی به کمـون میز لایوس گذار از س  ی اساس نیقوان
 دو  لیل و تبـد    تکامـ  زم،ی کمـون  یکـ ی وتکن ی شالوده ماد  جادیا: از

 ،یستیـ  کمون تیـ  بـه شـکل واحـد مالک       یستیلای سوس تیشکل مالک 
 محـو کامـل     ، انـسان  یاتی ح ازی ن نیخستن آن به    لیتبد کار و  تکامل
محـو کامـل    ،یجسم وی کرکار ف نیتضاد ب ده و  شهر و  نیتضاد ب 
ذار به جامعـه    گ و یستیلای طبقات جامعه سوس   نی موجود ب  یتضادها

 جامعـه و    ی همه اعضا  یفزیک ی و نبه فکر جا   تکامل همه  طبقه،  یب
 عمـوم خلـق     تیـ  نـسبت بـه مالک     یستیـ  کمون ی طرز فکـر   شیدایپ

ه بـ  الـذکر  فـوق ی   اساسـ  طیشـرا  که تمام   توجه داشت  دیبا. رهیوغ
  زمیکمـون   بـه میزالیسـ  گـذار از سو  انیـ  وجر شوند ی م جادیا جیتدر

 جامعـه   یبنـا  رایـ ز .شـود  ینمـ  آغـاز  میزالی سوسـ  یتمام بنا ز ا پس ا 
  توامـاً  زمی گذار جامعه از سوسیالیزم به کمـون       انی با جر  یستینکمو

 ی واحـد  ی تکـامل  انیـ جر شینمـا  دو  هـر  نیـ  و ا  ردیگ ی م صورت
 پا به   ،یستیلای سوس دی تول طرز استحکام  تکامل و  یپاه  ب پا .باشد یم

 زمی گذار جامعه به کمـون     یجی تدر انیجرپای جامعه سوسیالیستی،    
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  .شود ی اجرا مزین
از   گـذار  :زمیوسیالیزم بـه کمـون     تحول س  تیفیک

 نی مطـابق قـوان    که  است یخی روند تار  کی زمیکمون سوسیالیزم به 
گـذار از   . ردیـ گ ی صـورت مـ    یانـسان  توسعه و تکامل جامعه      ینیع

گـذار   .یجی مـداوم و تـدر     سـت ی ا رونـد  ،زمی کمون به سوسیالیزم
 ،ردیپـذ  ی مـ  انجـام ی  کنـد   که تکامل به   ستی ن ی معن نی بد یجیتدر

بـشر   خیتـار   که در  ردیگ ی صورت م  یکس با چنان سرعت   عه  بلکه ب 
 ی معن نی بد زمیکمون  از سوسیالیزم به   یجیتدر گذار.  است رینظ یب
 وجـود   ی جهش چی ه یستیلایسوس  تکامل جامعه  انیجرر   که د  ستین

 گرید هدیپد  مانند هر  زی ن یستیلایعکس جامعه سوس  ه  بلکه ب  ندارد،
تحـول خواهـد    شـکل نـو   با جهش بـه   لزوماًیجیتکامل تدر ز   ا بعد
 عـرض  یطـور انقالبـ  ه  بـ  زیـ  ن یستیکمون  جامعه ییدای پ یعنی افتی

 زمیکمـون  بـه  سوسیالیزم از  گذار لی دل نیهم به. اندام خواهد کرد  
بدون اعمال   بدون برخورد به مقاومت ویعنیخود ه خود ب طوره ب

 ی ضمن گزارشـ نلی استا.ردیگ ی نمصورت مبارزهه توسل بو زور 
  تـصور کهی را اشخاص  نمود،رادی ایکنگره حزب نیکه در هفدهم

 مـورد   دیـ  گرد لیـ  نا زمی بدون مبارزه بـه کمـون      توان ی م کردند یم
   . کردی را احمقانه تلقیتصور نیچن حمله قرار داده و

ـ  تشابه هوجو  نیمهمتـر  :زمیکمـون  بـا  میزالیسوس
 وجود دارند، عبـارت     زمی وکمون میزلیا سوس نی که ب  یوجوه تشابه 

                                                                                          :اند از
 متـشابه بـوده و      یزم سوسیالیزم و کمون   ی اقتصاد یربنایزـ  ١
  .دی توللی بروسای اجتماعتی از مالکاست عبارت

 اتـاسبـ ـمن ،یستیـ کمونی  بنـد   دو مرحلـه شـکل     ـ در هـر   2
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 تیـ  کـه مالک   ی معن نی بد .طابقت دارند  مولده م  یروهای با ن  یدیتول
  .کند ی مطابقت مدی تولیاجتماع  با خصلتدی توللی وسایاجتماع

  طبقات اسـتثمارگر   ،زمیهم در کمون    و میزلایسوس در همـ  3
.  وجود نـدارد   ی و مل  یژادنستم و ظلم      از انسان و   انسان استثمار و

ــت مکمــک و زیــآم  رفاقــتیدر هــر دو مرحلــه همکــار  نیقابــل ب
هـا    آن نی بـ  یدی آزاد شده از استثمار اساس مناسبات تول       یها انانس

  .دهد ی ملیرا تشک
 شرفتیـ  پ هیـ پا بـر  ،زمیم در سوسیالیزم و هـم درکمـون        ه ـ4

 ی به منظور ارضا   ی اجتماع دیرشد مداوم تول   ،نکی علم و تک   عیسر
ها صورت   همه انسانی و فرهنگی ماد یها یازمندیتر ن  هرچه کامل 

  .دریگ یم
دو   هـر  صی از خـصا   ی ملـ  ی بر طبق نقشه اقتـصاد     تکاملـ  5

 رشـد   عی امر آهنگ سر   نیا. باشد ی م زمیمرحله سوسیالیزم و کمون   
 یروهـا ی و ن  ی از منـابع مـاد     دهد ی کرده و امکان م    نیجامعه را تام  

 ی استفاده شده و حاصـلده     ی معقول و منطق   قیطره   ب جامعهی  انسان
  .ابدی شیطور مداوم افزاه کار ب

 فقـر،  ،یسوادیـ ، ب زمیالیزم و هـم در کمـون      م در سوسـی   هـ  6
  .ستین  و بحران موجوددی در تول و مرجهرج ،یکاریب

کار انسان آزادانه    ،زمی کمون یبند دو مرحله شکل   در هر ـ  7
 انتخاب آزادانه کار امکـان      با ها  که انسان  ی معن نیو خالق است بد   

  .خدمت جامعه درآورنده  استعداد خود را بنی بهترابندی یم
 یوژـولـ ـدئـیا ،زمـیـ کمون زم و هـم در    ـهم در سوسیالیـ   ـ  8
  . حاکم استمنینیز ل ـمیزمارکس

ـ  م از یزکمون زی تما هوجو  یهـا  تفـاوت  :میزالیسوس
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است کـه در سـطح      ی   از تفاوت  ی ناش میزالی و سوس  زمی کمون یاساس
 نیرتـ  مهـم . مرحله وجود دارد   دو نی ا ی و فرهنگ  دیتکامل اقتصا 

  : ازند اعبارت میزالیسوس  اززمی کمونزیمات هوجو
ه  بـ  زمی مولـد در کمـون     یروهـا یـ سطح توسـعه و تکامـل ن       ١

  .  استمیزالیسوسز ا تر یب عالتمرا
 دیـ  تول لیوسـا   بر ی اجتماع تینوع مالک   دو میزالیرسوسدـ  2

 کیـ  فقط   زمی کمون در کهی  وجود دارد در حال   ـ    یعاونت و   یدولتـ  
  . عموم خلق حاکم استتی مالک،نوع

 طیشـرا  ،میزالی در سوس ی اجتماع تیکلکل ما دو ش  وجودـ  3
 کنـد  ی و دهقان فراهم مـ     کارگری   وجود دو طبقه اجتماع    یرا برا 

 عمـوم خلـق در      تیـ کلرار شـکل واحـد ما     ق با اسـت   کهی  در صورت 
 نیطـور کامـل از بـ      ه   بـ  ی مبـارزه طبقـات    زوماًل و   طبقات ،زمیکمون

  .رود یم
ده  هر وشـ  نی تضاد بـ زم،ی رفتن طبقات در کمون ن بی با از ـ  4

  .شود ی منابود  محو وجیتدره  بزی نی و جسمیو کار فکر
ه  و بـ   ه کـرد  رییـ  خـصلت کـار تغ     ،یستیـ جامعـه کمون   رـ د 5

  .دیآ ی انسان در مازی ننیصورت نخست
بـر   کـس بنـا   از هـر « اصـل  یستیـ ـ با استقرار جامعه کمون    6

ــ  ــتعدادش، ب ــا ه اس ــرکس بن ــر احت ه ــب ــا»اجشی ــل نیگزی ج  اص
بــر  بــه هــرکس بنــا بــر اســتعدادش، بنــااز هــرکس « یستیــالیسوس

  .د شده خوا»کارش
ــی کــم و تحــول ــان کــشورهاشب ــلای سوسی همزم ــه یستی  ب

 کـه   ی تمام ممالک  ی برا ـ  زمیگذار از سوسیالیزم به کمون    ـ  میزکمون
در حـال  . ری است اجتنـاب ناپـذ  ی سوسیالیزم اند، امریدر حال بنا  
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  و دیتـصا  از لحاظ توسـعه و تکامـل اق        یستیالیحاضر ممالک سوس  
 از آنها در مراحـل      یا عده.  در مراحل مختلف قرار دارند     یفرهنگ

 آن هیـ اول  مراحـل گری دی هستند و بعضمیزالی ساختمان سوسیینها
  هنگـام یستیـ الی تمـام ممالـک سوس  نیا با وجود. کنند ی میط را
ــه کمــونمیزالیسوســ از ارذگــ ــدانزم،ی ب  گریدکــ یازی  فاصــله چن
  شرفتیـ  پ زانیـ  م رب بنـا  کیـ ورها هر    کش نی ا رایز . داشت هندانحو

 ی و فرهنگـ   ی مختلف اقتـصاد   یها  را از جنبه   گرانی د یستیخود با 
 اریـ  خود را در اخت    بو تجار نموده   یاری یزم به کمون  دنی رس یبرا

 ی و فرهنگـ   یاقتـصاد ظ   از لحا  سابقاً  که یو ممالک  آنان قرار دهند  
 و  زیـ مآ  رفاقـت  ی همکـار  بـه  هیـ تک رفتند با  یشمار م ه  مانده ب  عقب

 یتوانند در  مـدت زمـان       ی م یستیالی سوس یکمک متقابل کشورها  
.  برسـانند  یستیالی ممالک سوس  نیتر شرفتهی پ یپاه  خود را ب   کوتاه،

ــو از ــری دیس ــان گ ــ یزم ــذارکامل ازسوس ــون میزالی گ ــه کم م زی ب
 انـده م ن یجاه   ب ی اثر یدار هیدوگاه سرما  ار است که از   ریپذ امکان

بـه    امکـان را نیـ  ا،میزالیـ امپره وگـا  مـداوم ارد دیـ تهد رایباشد، ز 
  .ابندی دست زمی که به کموندهد ی نمیستیالیممالک سوس

 مزی کموناستقرار

ـ  مولد جامعه کمون   یروهاین  توسـعه و تکامـل     :یستی
 بـه   میزالی شرط گـذار از سوسـ      نیتر ی و اساس  نیاول  مولد، یروهاین

 نیتـر  ی در عـال   یستیـ  مولـد جامعـه کمون     یروهاین. است زمیکمون
 بــشر خیهــا در تــار ح تکامــل قــرار داشــته و ســرعت رشــد آنســط

 و  ی مـاد  شرفتیـ  مولـد را پ    یروهـا یاساس تکامل ن  .  است سابقه یب
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 شـالوده   یلذا بـه بررسـ    . دهد ی م لی تشک یستی جامعه کمون  یکیتکن
  .زیمپردا ی مزمی کمونیکی و تکنیماد

 کـه  نیـ  بـه ا   توجـه  بـا  :زمی کمـون  یکـ ی و تکن  یمـاد  شالوده
 ،دیـ آ یوجـود مـ   ه   بـ  ن در تمام جها   میزالی سوس لام تک از زم،یکمون
ک ااشـتر ی و تکنیکی آن باید ضمن داشتن وجه          شالوده ماد  لزوماً

ــا سوســ ــاوج تکامــل قرارگ  درمیزالیب ــادشــالوده جــادیا .ردی  ی م
 نی سـنگ  عی صـنا  شی از پـ   شی بـ  تکامـل  ازمنـد ی ن زمی کمون یکیوتکن
 ری نظیــ تمــام شــعب اقتــصاد ملــنی ســنگعیبــا تکامــل صــنا. اســت

 لی، حمـل و نقـل، وسـا       ی سبک، امور سـاختمان    عیصنا ،یکشاورز
تند س مردم هـ   خدمت  در ماًی که مستق  ییها  رشته نیهمچن  و طیارتبا

 از رهیـ غ  وی رفاه عمومجادی آذوقه، ا  هی، ته یمانند خدمات بهداشت  
 از. بنـد ای  ی دسـت مـ    یا  افتـه ی تکامل   نی نو لی وسا بهی  کیلحاظ تکن 

 شـعب  ریسـا   و نی سـنگ  عیل صـنا   کـه تکامـ    میدانـ  ی مـ  گـر ی د یسو
 ریپـذ   عامـل امکـان  جپن رشد مداوم  فقط در اثر توسعه ویاقتصاد
و  شـده انـد      یزیـ ر ی پـ  میزالی پـنج عامـل کـه در سوسـ         نیـ ا .است

:  از  انـد   عبـارت  رسـند  ی مـ   تکامـل   سـطح  نیتر ی به عال  زمیدرکمون
و   بـرق  ینـرژ  اسـتفاده از ا    ،هـا  نی کردن ماشـ   کتیاتوما  و زهیمکان
 .ی اتمــی از انــرژیبــردار  و بهــرهیکــشاورز عت و در صــنیمشــی
 امکـان   ی عامل فوق فقط هنگـام     نجون پ زاف زو و تکامل ر   شرفتیپ

  .افتد  در تکامل آنها موثرمیدارد که علم بطور مستق
 جـاد ی ا رورت ضـ  : مولـد  یروهای ن میمثابه عنصر مستق  ه  علم ب 
 مـداوم پـنج     شرفتیـ  پ قیـ  از طر  زمی کمون یکی و تکن  یشالوده ماد 

  مولد در  یروهای ن می، علم را به صورت عنصر مستق      یاقتصادعامل  
ن ی مولد بد  یروهای ن میتحول علم به صورت عنصر مستق     . آورد می
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ی روهای مستقل ن   عنصر نسبتاً  نیصورت سوم ه   که علم ب   ستی ن یمعن
علـم نقـش عنـصر      ). دیـ ل تول یوسا مانند انسان و   (دیآ یم  در مولد
ها در    انسان مهارت  و دیار تول  ابز قی مولد را از طر    یروهای ن میمستق

 علـم بـه     یدار هیدر جامعـه سـرما    . کنـد  ی مـ  فـا ی ا زاراستعمال آن اب  
از   و داد یداران اجـازه مـ     هی که منافع سرما   افتی  ی تکامل م  یزانیم
 در کهی  حالدر .ار آنان بودذگ ها وخدمت  منافع آندیق  دررو نیا

ت که جامعـه     اس یا لهیوس ،زمیطور کامل در کمون   ه  ب سوسیالیزم و 
 ازیـ نه ن ( جامعه   ازی توجه به ن   با زمیعلم در کمون  . ندار ی م شیرا به پ  

عـات متعـدد    ا و اختر  اتیدسـت بـه کـشف      ) خـاص  یا و منافع طبقه  
ه بـ  ،دی مولد و تول   یروهای ن میمستق  علم عنصر  زمیمون ک در .زند یم

 هـر نـوع     گـر یعبـارت د  ه  سـت بـ    ا  آن یکیصورت تجسم تکنولوژ  
 بـه   دیتول در بالفاصله  جامعه است،  ازی ن دهییا در علم که ز    یشرفتیپ

عـات  ا اختر اتی و کـشف   زانی م زمیدرکمون. شود یخدمت گرفته م  
هـا    که هزاران نفر الزم دارد تا آن       دی خواهد رس  ی به آن حد   یعلم

علـم  . کننـدگان قـرار دهنـد     دیتول اریـ  کرده و در اخت    یبند را جمع 
 یهـا  رفتشپیـ هـا     از قـرن   شی بـ  زمیفقط در چنـد دهـه اول کمـون        

  . خواهد کردیگذشته خود، ترق
 زمیکمــون : مولــدهیروهــای نیمثابــه عنــصر اصــله انــسان بــ

 برابـر   یهـا   متشکل از انسان   ستی ا ا ه جامع ه،طبق ی ب ستی ا ا جامعه
 اگر درسوسیالیزم طبقه کـارگر عنـصر        رو نی ا از. اه نهیدر تمام زم  

  اسـت کـه    انـسان  ،یستی مولد است در جامعه کمون     یروهای ن یاصل
 ،یستیـ  عمـده جامعـه کمون     یها  از هدف  یکی. ابدی  ی مقام را م   نیا

 در امـور    عی که با مهـارت وسـ      یانسان. است نی انسان نو  یزیر قالب
   . بپردازدیستی به کار خالق کمونتواند ی میدیتول
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 شـالوده  جـاد ای :یستی کمونجامعه یدی تولمناسبات
اسـبات   من یجیتـدر  رغییـ  توام است بـا ت     ،زمی کمون یکی وتکن دیما
 .یستیـ کمونی  دیولت مناسبات   هن ب آ لیتبد وی  ستیلای سوس یدیولت

ه  ب لیتبد دی تول لیوسا  بر یت اجتماع ی مالک لک ش درجه اول دو   در
 در گـر یعبـارت د   بـه    گـردد  یعمـوم خلـق مـ      واحد مالکیت    شکل
 لی وتمـام وسـا    ه نمانـد  یجـا ه   بـ  ی نشان ینوا تع  از یستی کمون جامعه
 مناسـبات تولیـدی کمونیـستی،       . مـردم اسـت    ههم اری در اخت  دیتول

ها، مـسئله     ترین آن   جریانی است مرکب از چندین جنبه که اساسی       
  . استیصادقتمساوات کامل ا محصوالت وی ستی کمونعیتوز

 یـع  توز یستیـ  در جامعه کمون   :صوالتح م یستیع کمون یتوز
 و بـه هـر      بـر اسـتعدادش    از هرکس بنا  « اصل   ینابم بر محصوالت

له ئ مس نیم ا یتفهر  وظمنه  ب. ردیگ یورت م  ص »بر احتیاجش  کس بنا 
  .میکن یمی  بررس را  اصلنی ایزاج االًیذ

 یراج ا ی است که برا   یعامل ارت از ب ع استعداد: استعدادـ  ١
د  طـراح شـو    تواند ی م یکس مثالً.  الزم است  یهرکار زیمآ  تیقموف
جـارب   ت  و قـات یتحق .باشـد  رخـوردار نـی ب   ادراک ف  نحـس   از که
ی سـالم در مجمـوع      هـا   انـسان  تعدادس ا  بین که دهند یمن  اش ن یعلم

 متسسیـ  کیان به هنگام تولد     های فاحشی وجود ندارد، انس      تفاوتی
هـا را     آن تـوان  ی دارد که م   یا ه   مختلف بالقو  یاستعدادها  و یعصب

  اسـتعداد  نی ا چگاهی ه کنیل  و .تکامل داد  ورشد  در جهات مختلف    
 فـراهم   دساع م یطی شرا که نیل در نخواهد آمد مگر ا     عفه   قوه ب  از
ها در حرفه مورد عالقـه خـود کـار            و شخص مورد نظر مدت     دیآ

 کـه   ی انسان چی ه هضمناً علم ثابت کرده است ک     . ندی بب میکرده وتعل 
 در  حتمـاً  وده و بـ اسـتعداد ن  است بدون    برخوردار   یقلعاز سالمت   
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 جـه ینت  مـسئله،  نیبا قبول ا  .  است استعدادای   خاص دار  نهی  زم  کی
همـان  ه  بـ   باشـد،  شتریـ  جوامع هر چه ب    شرفتی که پ  شود یگرفته م 

هـا    آن ظهـور ی   الزم بـرا   یها نهیاندازه امکان بروز استعدادها و زم     
  ذاتـاً یفـرد   است که هرقدتمع منینیزـ لسیزم  مارک. تر است فراهم
حرکـت در   ه   را بـ   رویـ  ن نیـ چـه ا    خالق اسـت و آن     یروی ن ایدار
  مـثالً  هکـ ی   کس رایز. است» کار «بخشد ی و بدان شکل م    آورد یم

 یا  برجستهدان یقی موستواند ی میهنگام  دارد در  یقیاستعداد موس 
 ،عبارت بهتر ه  ب. ندی بب می کارکرده و تعل   یقی موس نهیزم شود که در  
 و می تعلــولبــقی هـر فــرد بـرا    اسـت آمــاده در یا نــهیاسـتعداد زم 

  .کردن حرفه مورد عالقه خود دنبال
ازهـرکس  «ی  ستیکمون اصل:  استعدادش بر بنا از هرکس ـ  2

، ی شـکل حاصـلده  نیتری کـار بـا عـال   ینـا عمه  بـ »بر استعدادش  بنا
 سـطح   یمیرشد دا  منظور پرورش استعدادها و   ه   ب یاجبار ماتیتعل
 ی همـه اعـضا    فعـال   شـرکت  ،یعمـوم   و ی تخصـص  تی و ترب  میتعل

 ی اخالقـ  یارهـا ی داوطلبانـه مع   تیـ رعا  و یجامعه در امور اجتمـاع    
 ی بروز اسـتعدادها وچگـونگ     طیشرای،   اجتماع تمیسس. جامعه است 

 توسعه و تکامل صنعت، علـم،       طحس. کند ی م نیتکامل آنها را تضم   
 ها بـروز اسـتعداد    طی شرا نیتر  و فرهنگ از جمله عمده     ینکنولوژ
 ی مولـد ارتقـا    یروهای ن می عظ شرفتپیعلت  ه   ب زمیدرکمون. هستند

 ، محصوالت یستی کمون عی توز اصلی  اجرا سطح علم و فرهنگ، و    
 زیـ  ن جامعه .ابدی  ی م شی افزا یادی ز زانیمه  کان بروز استعدادها ب   ام

و در جهـت تکامـل جامعـه و فـرد           ها به نحو احسن      استعداد نیاز ا 
  .ردیگ یکمک م
 اوالً:  اسـت  اجیـ  احت  دو نـوع   ی دارا ی فـرد  هـر : اجـیـ احتـ  3
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 اجاتی احت اًیثان،  )رهیغ پوشاک و ،   خوراک رینظ (ی ماد اتجایاحت
 توجـه  دیـ  با  ضـمناً  .)رهیـ غ هنـر و    و تیـ ترب و می تعلـ  رینظ (یمعنو

 ی ارضـا  ی را بـرا   یدماتق م طی شرا ،دی ما جیحوای  داشت که ارضا  
 از  یا  مجموعه دهیی زا اجاتیاحت. دآور ی فراهم م  ی معنو اجاتیاحت
  مولـد،  یروهـا ی سطح توسـعه و تکامـل ن       رینظ  جامعه هستند  طیشرا

  کار حل مناسبات م  ،ی فرهنگ، مناسبات خانوادگ   ،یعلم، تکنولوژ 
 یا  تا اندازه  ی هر فرد  اجاتیاحت ،ینی ع طی از شرا  صرفنظر. رهیغ و
 ،ی و فکـر   یفزیکـ  تکامـل    سـطح  ریـ  نظ ی و یهنـ ذ اتیـ فی به ک  زین

 ،ی مـاد  دیـ  تول نیـ  وجـود ا   بـا . شود ی مربوط م  رهی وغ ثیصفات ار 
 دهیی زاکه ی در حالاجیاحت. رود یشمار مه  ب اجاتی احت یعامل قطع 

 و  یدیـ  مناسـبات تول   د،یـ  تول شرفتیـ  پ زهیـ  انگ  است، متقابالً  دیتول
ــ نی اجتمــاعیهــانمود ریســا ــ زی  مــردم رابطــه اجــاتیاحت. تسه

، اجـات ی احت ی ارضـا  ی برا رایز.  آنها دارد  ی با استعدادها  یتنگاتنگ
 لیـ  دل نیهمـ ه   اسـت و بـ     ی ضرور ی و معنو  ی ماد یها  ارزش دیتول

. سـت  ا  و اسـتفاده از آن     اسـتعداد   از آشـکار سـاختن     ریانسان ناگز 
 ، انـسان  شرفتیـ  پ ه پـای  بـ   بلکـه پـا    ستند،ی ثابت ن  ی انسان اجاتیتاح

ــ (ی و تحــول مناســبات اجتمــاعدیــتول تکامــل  مناســبات ژهیــوه ب
  .دابی ی مرییتغ )یدیتول

 در  یستی جامعه کمون  یاعضا: شاجی احت بر ـ به هر کس بنا    4
کـار بـردن آنهـا در راه رفـاه     ه بـ   خـود و  یها رضه  استعداد  عقبال  

 یهــا  بــه توســط فــرآوردهرا  خــوداجیــه احت جامعــشتریــب هرچــه
بـردن   کـار ه  عبـارت بـ     بـر  هیـ تک. کنند یارضا م   خود یاستعدادها
صور ت است که    لی دل نیاست به ا   کارکردن افراد  که مراد  استعداد

 ردفـ  اًنـ ای اح ا یـ   و گشت کاری ب توان ی م یستیجامعه کمون  نشود، در 
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 یستیـ ون کمجامعـه . شـود  ی برآورده م  داشته باشد، آناً   ییآروز هر
در . سازد یف م ربرط  ممکن را  اجاتی احت  و قی منط اتجاحتیفقط ا 

چـه فـرد     هـر   وجـود نـدارد کـه هـرآن،        عی وض یستیجامعه کمون 
بـر    بنا یستی جامعه کمون  ضمناً عضو . بالفاصله آماده شود   د،هبخوا
بـا    و کنـد  ی فرق م  ی فعل یها ساس با انسان   ا از ،ی عال تی وترب میتعل

 ، شدادعسـت ابـر    از هر کس بنـا    «ست که اصل    له ا ئ مس نیتوجه به ا  
  . بدای یمفهوم م» جشایحتا بر هرکس بناه ب

  در سوسیالیزم با از     :یستیه کمون ع کار در جام   میتقس
ــ ــتن مالکنیب ــ رف ــصو تی ــه پایصخ ــ ک ــبات    وهی ــاس مناس اس

 کنیلـ . دهـ د ی شـکل مـ    رییـ  تغ زیـ  کـار ن   می تقس ، است یدار هیسرما
 دیمف  کار هنوز شکل کامل و     میقس ت زی ن ملیزای سوس در که   میاند یم
ن ایـ  کـار م   می نمونـه آن تقـس     .خود نگرفتـه اسـت    ه  حال جامعه ب  ه  ب

  اسـت کـه معـرف گفتـار        رهیدهقانان وغ   کارگران و  ،روشنفکران
 رفـتن   نبـی از    و یستیـ  بـه جامعـه کمون     دنیبـا رسـ   . باشـد  یفوق مـ  
طور ه  ب  و ده  شهر و  نی ب یتضادها ،یفزیک و   ی کار فکر  یتضادها
 یستیـ  کـار کمون   می رفتـه و تقـس     انی از م  یدار هی سرما یایاکامل بق 

 ی، نوع یدر جوامع قبل  . شود ی م یستیالی کار سوس  می تقس نزیگیجا
 ی دارااًساســا کــه ی کــارمیتقــس بــر  عــالوهیا حرفــه  کــارمیتقــس

ه ب زین  کارمی نوع تقس نیکن ا یوجود داشت ل  بود   ی طبقات یها شهیر
 گرفتـه و   به خود ی  طبقات یبو رنگ و   جامعه، ی طبقات تهی ما لتع

 زمیکمـون  در.  خارج شده بود   یا حرفه خالص  کار میاز حالت تقس  
 ی آن، نـوع   یا حفظ حالت حرفـه     و ی کار قبل  می رفتن تقس  نیب با از 
 کـه   دیـ آ یوجـود مـ   ه   جامعـه بـ    ی اعـضا  انی م یا حرفه  کار میتقس
 ،یا لحـاظ حرفـه    خـالص فقـط از     طوره  ب  نداشته و  ی طبقات تیماه
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 انیـ  م گـر ی د یسـو  از. کنـد  یمـ  زیاز هـم متمـا      را تلفخ م یکارها
 میتقـس  زیـ  ن یادصتلـف اقتـ   خمناطق م   و یتلف  صنعت  خ م یها رشته
   .ددگر ی میزیر رحط قیاساس برنامه دق حاکم است که بر کار

نــست کــه ی ای انــسان همــواره در آرزو:زمیکمــوندر  کــار
 بردگـان و    ی آرزو بـرا   نیـ کارش توام با لذ ت و عالقه باشد امـا ا          

 یدار هی سـرما  ستمیدر س  .دیخود نپوش ه  جامه عمل ب   ها هرگز  سرف
 یکـار یبو   یم با گرسـنگ   ی دا کی تار ندهی با ترس از آ    ایپرولتار زین

 کنیلـ . ردبـ  ی نمـ  یکار خود لـذت    از هرگز  بوده و  بانیدست به گر  
 مطـابق همـان     زمی در کمـون   تـر   طورکامـل ه   و بـ   میزالیکار در سوس  

 کـار  زمیدرکمون. دهد ی م تیماه رییتغ  زحمتکشان نهیری د یآرزو
 وی   اجتماع تیاساس مالک  بر و استثمار  از آزاد داوطلبانه، ،یعموم
  ادیـ  بـازده ز ی دارازمیدر کمـون  کار . استیکی سطح تکن  نیتریعال

 یتی مـاه  ی دارا زمی در کمـون   کار. دابی  ی نظم م  ینظر علم  از بوده و 
 و ی فکـر  یهـا  تـالش  مکنـه، م شـکل    نیتـر  یعـال ه  بو  خالق است   

  بدون مزد است و    زمیکمون در کار.دهد ی م وندیهم پ ه   را ب  یفزیک
  و دهنـد   مـی رار  قـ  جامعـه    اریـ در اخت  اسـتعداد خـود را     همه مـردم  

 انـسان   یاتیـ  ح ازیـ  ن نیصـورت نخـست   ه   بـ  زمیباالخره کار در کمون   
  .آید می  در

 بـه کـار     ازین : انسان یاتی ح ازین ن یل کار به نخست   ی تبد طیشرا
 »عـادت «صـورت   ه   ب که دی نام ی انسان تی فعال  از ی نوع توان یرا م 

 را  ی کار سخت بدن   دی با  ف،  هد نی به ا  دنی رس یبرا درآمده است، 
 میدیـ در گذشته د. فرهنگ را ارتقا داد سطح علم و   برده و  انیاز م 

، یستیـ  به جامعه کمون   دنیرس  سوسیالیزم و  یکی تکن شرفتیکه با پ  
ه  بـ  یاز کار بدن  .  است ی به چه نحو   یستیوضع کار در جامعه کمون    
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بلکـه همـه    . ستیـ  ن ی خبـر  م،یخـور  یم ن بر ا که امروزه بد   ییمعنا
کننـدگان امـور     صـورت اداره  ه  بـ  علت داشـتن تخـصص،    ه  افراد ب 

 انسان،  یاتی ح ازی ن نیست کار به نخ   لی تبد یبرا. ندآی  یم  در یدیتول
  را همـان   ی کـار قبلـ    می تقـس  یای بقا دی با یکی تکن شرفتیعالوه بر پ  

 به سرچشمه لی کار را تبدو  بردهنیگذشت، از بطور که شرح آن    
 کـه بـا     یهـا   کار، جنبـه   کی تار یها تمام جنبه .  کرد ینشاط و شاد  

 یهـا   برونـد وجنبـه    نی از بـ   دیـ  ندارنـد، با   یخصلت انسان سـازگار   
  .ابندی تکامل درجه نیبخش کار تا آخر یشاد روشن و

 یستی کمونجامعه یروبنا

طبقه  ی جامعه ب  ای مزی کمون :طبقه ی جامعه ب  ای زمیکمون
 ی و برابـر یمـساوات اقتـصاد  : یساسـ ا جنبـه   است از دویبیترک

 طـور ه   بـ  دیـ  تول لی وسـا  تیـ  مالک ،یستیـ در جامعه کمون  . یاجتماع
 طبـق    محصوالت بر  عی توز ، اساس نی و بر هم   ه بود ی اجتماع کامل

ــاصــل کمون ــگ ی صــورت مــیستی ــروی ااز. ردی ــراد از لحــاظ ن  اف
.  نـدارد  اریـ  در اخت  یثروتـ   و هافتیت   کامل دس  ی به برابر  یاقتصاد

ا فرزنـدان   یـ  خـود و     نـده ی نگران آ  کس چی ه یستیکمون در جامعه 
 و بـدون    پرداختـه  کـار ه  نشاط بـ   همه آنها با شور و    . ستی ن شیخو

ثروت . گذارنند ی در کنار هم م    ی سعادتمند یدغدغه خاطر، زندگ  
 آن  صی کسب و تخص   ی در پ  کس چیمتعلق به همه جامعه است وه     

 یی و جـا دارد  وجـود یور و فروانـ فـ وه  بزی همه چ،ستید نخوه  ب
ــرا ــیب ــ نی نگران جامعــه از  ی،بــر اســاس مــساوات اقتــصاد. ستی

 جامعـه   نیـ  در ا  .اسـت  خـوردار ر ب زی ن ی و حقوق  یاجتماعمساوات  
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ی  هـستند و حقـوق    کـسان ی همه مـردم     ، نوع طبقه وجود ندارد    چیه
 وفکـری   ر   شهر و ده وکا    یتضادها. شمارند ی را محترم م   گریکدی

   .ماند ی نمی از آنها باقیانش رفته و ننی از بیفزیک
ور هـ ظه   طبقـات بـ    شیدایـ پ ان با م همز دولت :محو دولت 

 ایـ پرولتار بـزرگ  رهبر. رود ی م نیآنها از ب   با محو   و لزوماً  هیدرس
 کـه الزم اسـت      ییبـه آنجـا     که جامعه، دولـت را     سدینو ی م انگلس

 یهـا   درسـت در کنـار چـرخ       ،ی موزه آثار باستان   به خواهد فرستاد 
 بـه   دنیدولت که تا رس   .  عهد باستان  یزن بر یها  مجسمه ی و بافندگ

 در  ، برخوردار اسـت   یاسی و س  ی طبقات تی از ماه  یستیجامعه کمون 
ه  خـصلت را از دسـت داده و بعـد بـ      نیـ  جامعه ا  نیمرحله گذار بد  

 ی امور اقتـصاد   ادارهر  وظمنه  جامعه ب . شود ی محو و نابود م    جیتدر
 کـه فقـط از      زنـد  ی مـ  ی موسسات سی خود، دست به تاس    یماعو اجت 

بـر    بنـا  مـاً ی آن دا  ی گرفته و اعـضا    ه بهر ی قبل دولت تیرینقش مد 
ه  بـ ارتـش ی، ستیـ در جامعـه کمون . شـوند  یخواست مردم عوض م 

عوض کلنجار رفـتن    ه   ب ی انسان می عظ یروی ن نی رفته و ا   نی از ب  یکل
 سرچـشمه   نیزرگتـر  ب یعنـ ی و کـار     دیـ  تول به  مرگبار، یها با سالح 
 ی واقعـ  ینـا عمه   بـ  یدموکراسـ . آورد ی مـ  ی رو ی بشر اتیادامه ح 

 ر شده و تمام جامعـه را در بـر         ق مست خی بار در تار   نی اول یکلمه برا 
 جامعـه   شبردیـ منظور پ ه   هم و ب   خاطره  ب همه مردم . خواهد گرفت 

   .تالش خواهد کرد
 ،یستیـ هـدف جامعـه کمون     :قالب ریزی انسان نـوین    

 افتـه ی است که تکامل همـه جانبـه و هماهنـگ            یساننقالب ریزی ا  
 ی شخـص  ،رینظ ی ب ی است با اطالعات   یکارگر زمیانسان کمون . باشد

و مـادی    یها  ارزش ه سازند  و  داشته یاست که از اصول علم آگاه     
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 است آشـنا    یفرد  آزموده و  یری فعال،  مد   ی انسان او . است یمعنو
اطـالع    با یهنر جهان اصول    که از  یستیونالی انترناس ی،به فلسفه علم  

 ظتکامـل همـه جانبـه از لحـا          و ی اصول اخالقـ   نیتریبه عال  بوده و 
ه از  کـ  ی است ثروت  »وترث« ی انسان نی چن کی.  است زمجه ،یبدن

جامعـه  . ابـد ی  ی مـ  التـر مقـام وا   رد و گـذ  یمـ   در ی مـاد  یها ثروت
پرورش : جنبه توجه دارد      انسان به دو   یزیر  قالب ی برا یستیکمون

  .ر فکتیبدن وترب
 ی از اصـول ضـرور     یکـ پـرورش بـدن، ی     :پرورش بـدن  ـ  ١

 ،پـرورش جـسم     هـدف از   نیمهمتـر .  اسـت  نینون   انسا یزیر قالب
 ،ی و فکـر   ی، سالمت بدن  میدان یکه م  طور همان .المت فرد است  س
به کار    قادر یفرد . است ی اجتماع یها تی و فعال  دی شرط تول  نیاول
 اتیـ در ح  فعـال    کتشـر   و عـت ی طب ییبـا یالق، لذت بـردن از ز     خ

. تندرسـت باشـد    فکـر،  دو جهـت بـدن و       است که از هر    یاجتماع
 یزیـ ر نبـوده، بلکـه قالـب       هدفش فقط سالمت فرد    زمی کمون ضمناً
 تندرسـت   نی بـ  نیا بر  کامل باشد بنا   ی است که از لحاظ بدن     یانسان

 از لحـاظ    یفـرد  . تفاوت هـست   یحاظ بدن لکامل بودن از    و  بودن  
  و رویـ ن بـدن داشـته از     امل بر کنترل ک است که    یکس  کامل یبدن
 ادیـ ار ز شبرابـر فـ    قـادر اسـت در      و بـوده  دارر برخو یادی ز یانرژ

اند  ه برد پی،ی علمیها دانشمندان در اثر پژوهش. تحمل نشان دهد  
، افتـه یتنـزل   در صـد     3صد به     در 15 انسان از  نی عضال یرویکه ن 
 . کمتـر اسـت  اری بـس ه  بوده و امروز  دی شد ی کار بدن  میقددر   رایز
 کند، مت در مقابل امراض مقاو    دی بدن انسان که با    ی مسئله برا  نیا
 و بعدها   میزالی علت امروزه در سوس    نیهمه   ب . خطرناک است  اریبس

جامعـه  . شـود  یبدن توجـه مـ    بیت  تر  به زمی در کمون  شتربیبا شدت   
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 لی متنوع و جلب نظر مردم به مسا       یها  ورزش قی از طر  یستیکمون
  . را انجام خواهد دادفهیظ ونی به سالمت بدن، امربوط

 در جامعـه    بیـت تر  و می تعلـ  ا تربیت فکـر یـ     : فکر بیتـ ترت 2
 رشی پـذ  ،ی علمـ  ی ژرف نگـر   ،ینی ع اتی بر واقع  ی متک یستیکمون
بـا  .  اسـت  یستیـ  آموزش اتحـاد و اخـالق کمون       ی و  علم ینیب جهان

ــه سوس  ــتقرار جامع ــالیاس ــان،یستی ــیب  جه ــین ــماتر (ی علم  یزمالی
 در جامعـه در     افتهیفه مسلط و گسترش      فلس صورته  ب) کیالکتید
. ند فلسفه را قبول کرده انی اقشار جامعه انیتر ی مترقرای زدیآ یم
 کـه تمـام   کنـد  ی حکم مینی ضرورت ع  یستیجامعه کمون  کن در یل

 رایز .ابندی تسلط   ی جامعه بدون استثنا بر اصول فلسفه علم       یاعضا
ــسا ــچیل پیم ــه کموندهی ــ جامع ــاختمان آن را مریستی ــ و س  یدم

 و جامعـه  ،عـت ی تکامـل طب ی کلـ نیقـوان ه   حل کنند که ب    توانند یم
کامل داشته باشند از سوی دیگر برای مبـارزه علیـه            ییآشنا تفکر

بینی علمی هـر چـه بیـشتر          عقاید ایدیالیستی الزم است تعلیم جهان     
  در ی فلـسفه علمـ    نیبـه قـوان   گرچه مردم با آشنایی     . گسترش یابد 

  نسبت به نـشان      قیکن توجه دق   لی  اند و  هرفتیپذ  علم را  نی ا قتیحق
 فیجملـه وظـا   از  و مذهب   م  یالیزدی ا یطبقات و  غلط یها هیدادن پا 

 فکر انسان تیترب. ست ایستیجا معه کمون  در تیترب  و میمده تعل ع
 هـوده  بی  عبـث و   ی کـار  ی،احـساسات و   واطـف و  عبدون توجه به    

 لیظور نمنبه   یوهشژ پچیه« کند ی اشاره م نیکه لن  همچنان .است
» واهد داشـت  خ وجود نداشته و ن    یبدون عواطف انسان  ،  قتیبه حق 

ساسات خـود   ح  چگونه ا   که نی ا ورظمنه  ب ت،یترب  و می تعل نرویاز ا 
  پـرورش داده و    را دهیعواطـف پـسند    به چه نحو   را کنترل کند و   

 فیجملـه وظـا    ار انـدازد از   کـ ه   بـ  نتشینفع جامعه و خو   ه  آنها را ب  
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  میزکمـون تیـب    تر نی بد . است یستیه کمون جامع  در تیترب  و میتعل
ــ  فــرد را از دو ــاز  :هــدد ینظــر مــورد توجــه قــرار م  ی ســوکی

 ینـ یت ع ایـ جا که ممکن است به واقع      ناشد که فرد را تا بد     کو یم
از   برخـوردار سـازد و     ی علم ینیب  را از جهان   یو  ساخته و  کینزد
  .دپرداز ب زی درون او نیای دنتی به شناخت و تربگری دیسو

 و  یـــ  علم ینـ یب   جهـان  :ریق کـار  ـ از طـ   تیـ  و ترب  مـیتعل ـ3
، تکامـل جوامـع نبـوده      توسـعه و   نیتنها شناخت  قـوان    ی  ستیکمون
قـط   ف .گـردد  ی شامل م  زی را درکار ن   نی قوان نی ا قبی تط تی قابل هبلک

 انیـ  را بن  یستیـ  جامعـه کمون   تواند ی کار است که انسان م     قیاز طر 
 کـار   قیـ  انسان تنهـا از طر     اجتماع و تفکر  ،  عتیطب شناخت .گذارد

 از  تیـ ترب  و میتعلـ  نـرو یاز ا .  اسـت  سریـ م ریناپذ یخستگ مدوام و 
  شـکل ممکـن    نیتـر  ی عـال  هبـ   عمل با فکـر،    قی تلف یعنی کار   قیطر

  . استیستی کمونتی و تربمیجوهر تعل
نسان ا اخالق   یها  جنبه نیتریده عال ییاز که   یستی کمون اخالق

مـنعکس    اسـت،  یتمـاد  قرون م  ی ط ی جوامع بشر  شرفتی پ یدر ط 
ــافع و عقا ــده من ــکنن ــ اکثردی ــشرمی عظــتی ــ.  اســتتی ب الق اخ

 از آن   زیـ  ن میزالیسوسـ   نبوده و  یستی خاص جامعه کمون   یستیکمون
ــراوان دارد ــره ف ــ .به ــر یاساس ــ اصــول اخــالق کموننیت  را یستی

 در راه   نـتشتیـ وقـف خو  ـ  1: ردـ خالصه ک  بی ترت نی بد وانــت یم
. ییای پرولتار میزونالی و انترناس  یستیالی سوس هنیم زم،یآرمان کمون 

هـرکس کـار نکنـد       نفـع جامعـه،   ه   بـ  ی شناس فهظی کار توام با و    ـ2
روت ــــ راقبت از ث  ــ م 3. تـ خوردن نخواهد داش   ی هم برا  یزیچ

ــاع ــزودن آن، یاجتم ــه اف ــه ب ــت  و عالق ــالیبرداش  فی از وظــای ع
 یهمکـار  ـ4 .ی در مقابل نقض منافع اجتماع  یستادگیا  و یاجتماع
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 انـسانها دوسـت،    « با شـعار   زیآم  و کمک متقابل و رفاقت     یجتماعا
 ی اخالقـ  خلوص ،ی و راست  یـ درست 5 .»ند ا گریکدی قیو رف  برادر

 احتـرام    ـ6 .ی و خصوص  یماع اجت اتی در ح  ی و فروتن  یادگـس و
 تیـ  به پـرورش و ترب     یعالقمند گر،یکدیانواده به    خ رادفمتقابل ا 

، صـلح و    زمیان کمـون  ـدشمنـ ابل  ـ در مقـ   یادگـستیـ ا 7 .ودکانـک
  .یآزاد

 فـوق   یاصول اخالق   از ی بعض یستی به جامعه کمون   دنی رس با
 نبـی  از  رهیـ غ  و یعـدالت  ی بـ  ا یـ  وی  ستیـ الی سوس هنی دفاع از م   رینظا
 انـسان   شیدایـ  و پ  میز کمـون  ی با استقرار جامعه جهان    رایز رود، یم
 ی بـرا ییهـا  دهیـ  پدنی چنـ  کیـ  ،یستیـ  جامعـه کمون   ستهیـ شا نینو
  . خواهند رفتنی از بشهیهم

 تیـ  بـه ماه   ی فرد بستگ  یداآز : فرد یآزاد و زمیکمون
 صـورت ه  ب توان ی را م  یمناسبات اجتماع  . دارد یمناسبات اجتماع 

 و  او اتجـ ای احت یارضـا   تکامـل فـرد،    ی کـه جامعـه بـرا      یطیشرا
.  کــردفیــ تعرکنــد ی فــراهم مــیشخــصی اســتفاده از اســتعدادها

 فـرد را    یآزاد،  زمیکمونکه    اند ی مدع یوازژ بور یها ئولوگدیا
 سیـستم  ، اسـت  ی آزاد نیـ  که حافظ ا   یستمیتنها س   و برد ی م نیاز ب 

 اسـت کـه     ی کاف ینشی ب نی چن کیمقابل   در .شدبا ی م یدار هیسرما
 حاکم  ی خصوص تی که مالک  یا در جامعه ،   افراد سوال شود   نیاز ا 

سرنوشت اکثریـت زحمـتکش      که   یا هدر جا مع  بر همه چیز است،     
 یها بحرانای که     دار است، در جامعه     شتی افراد سرمایه  در دست م  

 حـاکم بـر     یستیـ لایامپر یهـا  مـرج جنـگ     هـرج و   ،رقابـت ،  دیتول
تـوان بحثـی از       های زحمـتکش اسـت، چگونـه مـی           توده سرنوشت

کنـون    تا یدار هیسرمااین که    مسلم است    ه آنچ .آزادی فرد داشت  
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  آرام و  یزنـدگ ،  کنـد  یطورکه ادعـا مـ       آن تا داشته   یفرصت کاف 
 جـز   یزی در عمل ما به چ     کنیل  مردم قرار دهد و    اری در اخت  یآزاد

 نیـ بـا توجـه بـه ا       .میخـور  ینم جنگ بر   و یگرسنگ،  فقر،  اسارت
ــسا ــودن ادعاهــایتوخــال، لیم ــورژوازی ب  .شــود ی روشــن مــی ب
  و یقـات بجنـگ ط  (یی   جنـگ نهـا    ه زدن بـ   سـت  بـا د   هـا  ستیکمون
 را  تیرشفنا کـرده بـ    ه   را محکوم ب   ی بورژواز هیش هم یبرا )یحقان
 بـا مـستقر     زمیکمـون  .دنبخـش  ی مـ  ییمار رهـا  ثاست و  استعمار دیاز ق 

ی، تمــام افــراد را در یــک اجتمــاع وی ت اقتــصاداســاختن مــساو
خواهد که فعاالنه در امور اجتمـاعی         ردیف قرار داده و از آنها می      

 شنهادیـ پ  کـه انتقـاد و     واهـد خ  ی شرکت کنند، از آنها مـ      یاسیسو  
 به جنـگ    ی که با سالح علم و فلسفه علم       خواهد یمز آنها   ا،  دیننما

 شینفع خود و جامعه خـو     ه   ب خواهد یبا مشکالت بروند، از آنها م     
 را  یستیـ  کمون ی که اصـول اخالقـ     خواهد ی کنند، از آنها م    تیفعال

  . نند کتیطورکه شرح آن گذشت، رعا همان
 اسـت کـه در تمـام        ای  یدئولوژیـ نهـا ا  ت میزنیلن ـ مسیزمارک

 بـرده   ی فرد و آزاد   یارزش واقع ه   ب یپ  بار نی اول ی برا خیول تار ط
  .است

 :ن زبان  در سراسـر جهـا       ک، ی  ملت کی استقرار
 محـو و نـابود شـده و جوامـع           یکلـ ه   بـ  میزالی امپر کهی   صورت در

 ممالـک مختلـف از      نی بـ  ی برسند، تمام مرزها   زمیمختلف به کمون  
  مبدل به بشر   ی ملت جهان  که ی تمام ملل مبدل ب   .  خواهد رفت  انیم

تمـام مـردم    . د شد نسد، خواه شنا یض را نم  ی که تبع  یرش ب ان،یکس
 گریکدی با   کی نزد اری بس ی و در طول همکار    زشیجهان در اثر آم   
 و  »پـرورده  « زبـان واحـد    که ی شان، ب  ی  ها  زبان طو در اثر اختال   
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 از  شهیـ  هم ی خواهند کرد و تعـدد زبـان بـرا         صحبت افته،یتکامل  
تمـام مـردم جهـان بـا کمـک و           . هـد شـد   ه جهـان محـو خوا     صعر

ه  خـود دسـت بـ      ی جامعه جهـان   شرفتی در راه پ   گر،یکدیمساعدت  
 بـشر را    ی و معنو  ی تکامل ماد  یقیحق خیت هم داده و از نو تار      سد

ــد کــرد  ــه  . آغــاز خواهن ــا خــاطرات طبقــات اســتثمارگر را ب آنه
 خـوش از سـازندگان و قهرمانـان         یادیبا    و ختهی ر خی تار یدان زباله
 شی شگرف در راه کشف اسـرار جهـان بـه پـ            یسرعت  با زم،یکمون

  . خواهند رفت
  
  
  
  
  
  

  ـ پایان ـ
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   چاپ نخستمقدمه
 ارائـه   »از کمون اولیـه تـا کمـونیزم       «کتابی که اکنون تحت عنوان      

شود نتیجه کار و مطالعات و زحمات همĤهنگ رفقایی اسـت کـه               می
ان خـود در    های سیاه خفقان دیکتاتوری هـر یـک در حـد تـو              در سال 

در آن روزگـار آثـار      . رزمیدنـد   ن می ما  های میهن   سنگر مبارزات خلق  
تئوریک چاپ شده بزبان فارسـی و بـویژه آثـاری کـه بزبـان سـاده و                  

مـا در جریـان کـار       . آسان تهیه و تنظیم شده باشند بسیار کمیـاب بـود          
خود دریافته بودیم که یک مطالعه منظم و بـدون وقفـه کـه بـصورت                

، از  )هـای سـه یـا چهـار نفـره           در آن زمـان حـوزه     (سـی   های در   کالس
ابتــدای پیــدایش جوامــع بــشری تــا مراحــل نهــایی تکامــل انــسانها را  
بصورت خیلی خالصه و شماتیک مورد بررسی قرار دهد، حتی برای           

های فراغت بسیار محـدودی داشـته و از نظـر سـواد       رفقایی که ساعت  
ین کتـاب در کوتـاهترین    کالسیک در حد بسیار پایینی قرار داشتند، ا       

البتـه مـا ایـن      . آورد  مدت یک جهان بینی روشن و منظم، بوجـود مـی          
 هـر هفتـه چنـد        "کتـاب درسـی   "کتاب را در هر حوزه بصورت یک        

خواسـتیم    صفحه یا حداکثر یک فصل را تدریس و سپس از رفقا مـی            
آن رفقـایی   . که آن را دقیقاً مطالعه و مورد بررسی انتقادی قرار دهنـد           

ــشجو موظــف   کــه  ــویژه رفقــای دان ــشتری داشــتند، ب وقــت آزاد و بی
مثالً پیـدایش حیـات، پیـدایش انـسان و          (شدند در زمینه هر مبحث        می

از کتبی که چاپ شـده و       ...) نژاد، تاریخ قرون قدیم، وسطی و معاصر      
موجود بودند مطالعات تکمیلی نمـوده و نتیجـه مطالعـات خـود را در               

تیب این کتاب در واقع یک فهرسـت و         باین تر . حوزه کنفرانس دهند  
برنامه تعلیماتی حوزه بود و از این نحـوه پیـشبرد برنامـه مطالعـاتی مـا                 



 261

نتایج بسیار خوبی در بـاال بـردن سـریع سـطح آگـاهی افـراد و بـویژه                   
  .آوردیم رفقای پرولتر بدست می

خوشبختانه در دو سه سال اخیر آثار تئوریک ترجمه یـا تـالیف و              
ن فارسی بسیار فراوان انتشار یافته که همین گـسترش و        تنظیم شده بزبا  

های تحـول انقالبـی جامعـه را در           تواند پایه   ها می   نفوذ تئوری در توده   
تــر و  نبــرد طبقــاتی و بــویژه نبــرد ضــد امپریالیــستی کنــونی مــستحکم

لـیکن فراوانـی و تـشابه بـسیاری از کتـب شـاید بـرای                .  سـازد  تر  عمیق
 لنینیزم و بویژه آنهـایی کـه مایلنـد از     ـ یزمبسیاری از نوآموزان مارکس

آورد و    نوعی خودآموزی شروع کنند حالتی سـردرگمی بوجـود مـی          
  .همین امر ما را به انتشار این اثر وادار ساخت

 اسـت  49 و   48هـای     مربوط بـه سـال    این اثر نسبت به اصل آن که        
تغییراتی داده شده لیکن ترکیب کلـی آن کـم و بـیش حفـظ شـده و                  

کمک سایر رفقا در    ه  کمبودها و نواقص متعددی است که ما ب       حاوی  
های بعـدی تـا حـد امکـان آنهـا را مرتفـع سـازیم و                   صددیم در چاپ  

عنوان طرح پیشنهادی برای تدوین یک کتاب درسـی         ه  اکنون آن را ب   
های  ها و گروه  لنینیزم به همه سازمان ـ جامع برای نوآموزان مارکسیزم

دهیم و از کلیه آنها انتظار داریـم          ی ارائه می  پیرو بینش سوسیالیزم علم   
تا بـا بررسـی انتقـادی آن در آینـده نزدیـک بتواننـد کتـب آموزشـی                   

هـای مـشابه آن تهیـه و        تر بزبـان سـاده در همـین زمینـه یـا زمینـه               جامع
  .تدوین نمایند
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